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ভীতীহায়।-.শরণং 

] ূ | | ূ [ ূ | | ূ | ৰ | র | 
কৌলান্তভৃষণে।পেত উপ।ধি ল।হিড়'-যুতঃ | 
শ।[গুল্যবংশলস্ভৃতে। রামমোহনজে। 'দিজঃ ॥ 

বর্ধমান।খ্য-জেলায়।ং গ্র।মে রামচন্দ্রপুরে | 

অন ং স্থধাঃ সুধ।র।মঃ সর্বেষ।ং গ্রীতিস।ধকঃ ॥ 

দুর্গদ।সঃ সৃতস্তন্ত সাহিত্যগতজীবনঃ। 
বসতি স্বথগণৈঃ সহ হাওড়া-লহারেশুধুন! । 
পৃথিবীর উতিহ॥' ইতি খ্যাতো। গ্রন্থস্তস্ত | 
হৃধীনাং তৃপ্ডিসধকঃ সত্যতত্বপ্রক।শকঃ ॥ 

ব্য।খ্য।য়।ং চতুর্ববেদস্য সম্প্রতি ন রতে। ভবেৎ। 

কৃপয়। জঞানদেবস্ সিদ্ধির্ভবতু শ।শ্বতী ॥ 

মন্ম।নুস।রিণী-ব্য।খ্য। ভূত্ব। অজ্ঞ।নন।শিনী । 

জানালে কপ্রদ। ভূয়।ৎ পর্বেষামস্তরে পদ ॥ 
দর ররর গার ০১০১ ১ ০০০ 

হাওড়! লহরস্থে 'পু!থবীর ই[ওহ।ল+মুদ্রাযন্ত্রে ভ্রীধা বেজ নাথ-লাহড়ী-শঙ্ণ। মুদ্রত। একা(শত। চ। 



্ 
যজুর্বেবদ-মংহিত।। 

[ রুঞ্-যজুর্বেবদ__টতাত্তরীয়-মংহিতা | এ 

প্রথমঃ কাণ্ডঃ। 
২ 

( প্রথমঃ আষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঠ। প্রথমোহনুবাক; 1) 
শপ শি 

ভ।য্যানুব্রমণিকা | 
* বাগীশাগ্াঃ স্থমনমঃ সর্বার্থান।মুপক্রমে | 

যং নত্বা কৃতরৃত্যাঁঃ স্থ্যস্তং ননাশি গজাননম্ ॥ ১ ॥ 

যন্ত নিঃশ্বসিতং বেদী যে! বেদেভ্যেহখিলং জগৎ। 

নির্মমে তমহং বন্দে খিগ্তা তীর্থনহেশ্বরম্ ॥ ২। 

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ । 
সর্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বৃহস্পতি প্রমুখ দেবতাবুন্দ প্রারস্তে যে দেবতাকে বন্দন। 

করিয়৷ কৃতকতার্থ হয়েন, সেই গজাননকে আমি নমস্কার করি ॥ ১। 

বেদসমূহ ধাহার নিশ্বাস-ন্বর্ূপ, যিনি বেদ-সমূহ হইতে অখিল জগৎকে নিম্মাণ করিয়াছেন, 
আমি সেই বিষ্ক(তীর্থ মহেশ্বরকে বন্দনা! করিতোছ ॥ ২। 

বিপক এচছি দত 

* গ্রশ্থীস্তরে অতিরিক্ত পাঠ) যথা, 

গজবদনমচিস্তাং তীক্ষদত্তং ব্রিনেত্রং বৃহছুদয়বিশেষং ভূতরাজং পুরাণমূ। 
অমরবরন্গুপূজ্যং রক্তবর্ণ সুরেশং পণ্তপতিষ্থতদীশং বিস্বরাজং নমামি ॥ ১ ॥ 
যুলাধারে চতুষ্পত্রে পন্নকিপীন্বশোভিতে | দাড়িমীকুন্ুমপ্রথো তরুণাদিতাসনিডে ॥ ৭ ॥ 
তগাখো কুগুলীচক্ে পুজয়েৎ পয়মেশ্বরীমূ। অনভুপং চাক্ষহতং চপাশপুত্তকধারিরীদূ॥ 

মুকাহারবদাযুকনং দেবীং ধ্যাযেতুর্থ জানি ॥ ৩1: , 



কষ্ঃ-যজ বের্ধদ-সংহিতা | 

তৎকটাঙ্গেণ তন্রপং দধদ্বরূমহীপতিঃ | 

অন্থশান্সাববাচাধ্যং বেদার্থস্ত প্রকাপনে ॥ ৩ ॥ 

যে পুর্বোত্বরমীদীংসে তে ব্যাথা 'তিসংগ্রহাৎ। 
কপালুম্মাধবাঁচার্যো বেদ বত্ত গানঃ ॥ ৪ | 

ব্রাঙ্গণং কল্পসথত্রে দ্বে মীলংস।ং ব্যাকহিং তথা। 
উদাহত্যাথ &তঃ সর্বৈর্ষেদার্থঠ ম্পষ্টমীর্য্যতে ॥ ৫॥ 

নন্নু কোইয়ং বেদে! নান কিং চ তল্লক্ষণং কে বা তন্ত বিষয়সম্বন্ধ প্রয়োজনাধিকারিণঃ কথং 

বা. তশ্ত প্রামাণ্যং ন খন্বেতনি্সির্কশ্রিক্নসতি বেদে ব্যা*্যীনযোগ্যো ভবতি। তাত্রোচ্যতে__ 

ইষ্টপ্রাপ্ড্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। তলৌকিকপদেন 
প্রত্যক্ষানুলানে ব্যাবর্ত্যেতে।  তন্ুভূয়মানশকৃচন্দনবনিতাঁদেরিইপ্রাপ্তিহেতুত্বদৌষধসেবাদের- 
নিষ্টপরিহরহেতৃত্রং চ গ্রত্যক্ষতঃ পিদ্ধমূ। স্ধেনান্ুভবিষ্যমাণস্ত পুরুষাস্তরগতন্ত চ তথাত্বমন্ত 

সেই মহেশ্বরের করুণা প্রভাবে, তাহার স্বরূপ ধারণে অর্থাৎ মহেশ্বরভুল্য প্রভাবশালী হইয়া, 
মহীপতি বুরু, বেদার্থপ্রকীশের নিমিত্ত মাঁধবাঁচার্য্যকে (সায়ণাচার্ধ্যকে ) আদেশ করেন ॥ ৩॥ 

পূর্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংস। প্রভৃতি অতি যদ্বপুর্্বক ন্যাখ্যা করিয়া, কৃপালু মাধবাচাধ্য 

বেদার্থ-প্রকাশে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ 
ব্রাহ্মণ, কল্পহুত্র, মীদাংসাদ্য় এবং ব্যাক্তি প্রভৃতি উদীহরণাদি সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া 

ততসাহায্যে তিনি বেদসমূহের অর্থ স্পৃষ্টকৃত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ 
যদি বল--বেদ কি? তাহার লক্ষণই বা কি? তাঁহার বিষয় সম্বন্ধ প্রয়েজন অবিকারীই 

বা কে? তাহার প্রমাণ্যই বা কিরপে সিদ্ধ হয়? এতৎসমুদায়ের অসভ্ভাবহেতু বেদ 
ব্যাখ্যানযোগ্য হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ ; যথা-_ইষ্ট-প্রাপ্তির এবং অনিষ্ট-পরিহারের 

অলৌকিক উপায়-পরম্পর! যে গ্রন্থের দ্বারা সম্যক্ বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাই বেদ। অলৌকিক 
পদে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ প্রমাণ অপেক্ষিত হয়। পরিদৃষ্ঠমান্ অ্কৃচন্দনবনিত। 

প্রভৃতি হইতে যে ইষ্টপ্রীপ্তি এবং ওধধ-সেবনাদি দ্বারা যে অনিষ্ট-পরিহার, তাহ। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। 

স্বকীয় অনুভূয়মান্ অর্থাৎ অনুভূতিগম্য পুরুযাস্তরগত যে ইষ্প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট-পরিহার, তাহা 

পতি স৯৯- স্পর 

'কপিলসটমুদ্চৎকর্ণমগ্ীন্দিনাক্ষং বিবৃতবদনবিছ্বাজ্জিহ্বমুৎফুল্পনাসম্। 

অরিররকরযুগ্নাং যোগপট্রাঙ্গজানুস্থিতকরমরুণাঙ্ঘ্িং শ্রীনৃনিংহং নতোহশ্মি ॥ ৪ | 
নমানি বিষণ বিবিষজ্ঞরূপং সরম্বতীং চ।পি তদীয়জিহব।মৃ। 

ত্রৈবিষ্ববৃদ্ধান্বিুষো৷ গুর্ংশ্চ বৌধায়নাচার্য্যপদ্দ্য়ং 5 ॥ ৫ ॥ 

গা গরস্থাত্তরে অতিরিক্ত পাঠ ॥ বথা,-- 

সক্রাই 'নৃপতিং রাজন্সারণাধ্যো নমাহুজঃ। সর্বং বেত্তেষ বেদানাং ব্যাথ্যাতৃত্বে নিধুজ্যতাম্।%া 

চ্থুঃক্তা মাববার্ঘেণ বীরবুকমহীপতিঃ। অন্বশাৎ সান্ধণাচাধ্যং বেদার্ঘনড প্রকাশনে ॥ ২ ॥ 



ভাষ্যানুক্রমণিকা।। ৬/ 

মানগমাং। এবং তহি ভাবিজন্মগতস্থাদীনামপ্যন্মানগ্ম্যতেতি চেৎ। ন। তথ্ধিশেষস্তা- 
নবগমাৎ। ন খলু জ্যোতিষ্টোমাদিরিষ্টপ্রাপ্রিহেতুঃ কলগঞ্জভক্ষণবর্জনািরনিষ্টপরিহারহেতু- 
রিত্যমুমর্থং. বেদব্যতিরেকেণানুমানলহজ্েণাপি তার্কিকশিরৌমণিরপ্ন্গমাতুং শরোতি। 
তন্মদলৌকিকোপায়বৌধকো! বেদ ইতি ন লক্ষণন্তাতিব্যাপ্রিঃ। অত এবোক্তম্--পপ্রত্যক্ষে- 
গাহ্নিত্যা বা যন্ত,পায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদত্তি বেদেন তন্মাদ্বেদ্ত বেদতা' ইতি॥ 

স এবোপায়ো বেদস্ত বিষয়ঃ । তদ্বোধ এব প্রয়োজনং। তছোধার্৫থীং চাধিকারী। তেন 
সহোথকার্যৌপকারকভাবঃ সন্বন্ধ:। নম্বেবং সতি স্ত্রীশূদ্রসহিতাঃ সর্বেঘধিকারিণঃ স্থাঃ। 
ইষ্ট মে ভবতবনিষ্টং মে মা ভূদিত্যাশিষঃ সর্বজনীনত্বাৎ। মৈবং। স্ত্রীশূদ্রয়োঃ সত্যুপায়বো- 
ধার্থিত্বে হেত্বস্তরেণ বেদাবিকারপ্রতিষেধাৎ। উপনীতগ্তৈবাধ্যয়নাধিকারং ক্রবননুপনীতয়োস্তয়ো- 
বেদাধ্যয়নদনিষ্টপ্রাপ্তিহেতুরিতি বৌধয়তি । কথং তহি তয়ৌোন্তছুপায়াব্গমঃ। পুরাণাদাভিরিতি 
বূদঃ। অত এবোভং-স্্রীশৃদ্রদ্বিবন্ধনাং ত্রপী ন আতিগোচরা। ইতি ভারতমাখ্যানং 
কপয়া মুনিনা কৃতং” ইতি ॥ 

ত্মাছুপনীতৈরেধ ব্ৈবর্ণিকৈর্বেদ্ত সম্বন্ধ; । তত্প্রামাণ্যং তু নোধকত্বাৎ স্বত এব সিদ্ধং। 
পৌরুষেয়নাকাং তু বোধকমপি সংপুরুষ? ্রাস্তিম্লতস্ভবাত্তৎপরি হারায় মুলপ্রমাণমপেক্ষতে 

'অনুমানসাপেক্ । এইরূপ, ভবিষ্য জন্মগত সুখাি ভোগও অন্ুম।নগম্য। কিন্তু তাহাও বলিতে 

গার না। কারণ, জ্যোতিষ্টোমানি ইট্টপ্রাপ্তি-হেতু এবং কলগ্রভক্ষণাদি-বর্জন অনিষ্টপরিহার- 

মূলক-_বেদের প্রমাণ ভিন্ন, সহস্র সহত্র অনুমানের দ্বারাও তার্কিক শিরোমণিও তাহা নিদ্ধান্ত 
করিতে সদর্গ নহেন। এইজন্য বেদ 'অলৌকিক উপায়বোধক ; কিন্তু তাহা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
নহে। এইভন্যই উল্ত হইয়াছে-প্রত্াক্ষের এবং অনুদানের দ্বারা যাহার উপায় বা কারণ 
প্রম্গরা বৌবগদ্য হয় না, বেদের দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায় বলিয়াই বেদের বেদত্ব জুসিদ্ধ। 

সেই উপার-পরম্পর| নির্ধীরণই বেদের বিষয়ীভূত। বিষয়ধোধজ্ঞানহ বেদের প্রয়োজন । 
মার সেই জ্ঞানার্থীই অধিকারী । অধিকারীর সহিত তৎসমুদায়ের উপকাধ্যোপকারকভাঁব 
সম্বন্ধ। যদি বল, -এরপ হলে স্ত্রী দ্র সহিত সকলেই অধিকারী হইয়! পড়ে। কারণ, 
অনিষ্ট না হইয়া সকলেরই যাহাতে ইষ্ট সাধিত হয়--সকলেরই তাহাই কামনা । কিন্তু তাহা 
হইতে পারে না। কারণ, স্ত্রী ও *"দ্রর উপায়বোঁধসামর্থ্য থাকিলেও হেত্বস্তরের দ্বারা তাহার 

বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে । উ”শীত ব্য/ত্তরই অধ্যয়নে অধিকারের বিষয় সপ্রমাণ হয়) 
কিন্ত স্্রীূদ্রাদি অন্ুপনীত বলিয়া দ্দোধ্যয়ন তাহাদের পক্ষে তনিষ্টজনক বলিক্লাই উক্ত হইয়াছে। 
সুতরাং কিরূপে তাহাদের বেদজ্ঞান তায়ভ্তীকত করা সম্ভবপর ! পুরাণাদিতেও এতৎসব্বন্ধে 
প্রমীণ বিগ্বমান। অতএব উক্ত হয়__্্রী শূত্র এবং দ্বিজবন্ধু ইহাদের বেধে অধিকার নাই। 

বেদ ইহাদের শ্রতিগোচর হওয়াও উচিত নহে। মুনিগণ কৃপা পুর্ধ্বক এই বিধান নির্দেশ করিয়াছেন । 

এই হেতু উপনীত ত্রিবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তেরই বেদের সহিত সঙ্বন্ধ। 
বোধকত্ব-হেতু তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পৌরুষেয় বাকোরও বোধকত্ব গ্রতিপাদিত 
হয়। সৎগুরুষগত ভ্রান্তিমূবত্ব সন্ত/বন।য় তৎপরিহার-কল্পে মূল প্রমীণের আবহাকতা। উপলরি 
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ন তু বোস্তন্ত নিতাত্নে বত দোষশঙ্কানুদয়াৎ। এতদেব জৈচিনিনা সৃত্রিতং__ “তৎপ্রমাণং 

সারয়ায়ণশ্তানপেক্ষিততাং” (জৈৎ লীৎ অ০ ১ পাঁণ ১ অ০৪ স্থৎ ৫) ইতি। নম্ু বেদোহপি 
কালিদাসা্দিবাকাবৎ পৌরষেয় এব ব্রঞ্গকাধ্যত্বশ্রবণাঁৎ। পখচঃ সাগানি জক্তিরে। ছন্দাসি 

জজ্ভিরে তম্মদবজুন্তম্মাদজায়ত' ইতি শ্রুতেঃ। অত এব ভগবান্বাদরায়ণঃ 'শান্ত্রযোনিত্বাৎ (ব্রৎ 
সত ১-১-৩ ) ইতি স্থাত্রে ব্রহ্গণে! বেদকীরণত্ব্বোৌচৎ। দৈবং, শ্রতিস্বতিভ্যাং নিত্যতাব্গমাঁৎ। 

বাগ বিগ নিত্যয়া” ইতি হ্রুতিঃ। পতনাদিনিধনা নিত্যা বাঁগুস্থষ্টা স্বয়স্ুব ইতি স্থৃতিঃ | 
বাদরীরণোহপি দ্েবভীবিকরণে স্ত্রয়াগাপ অত এব চ নিত্যত্ং (ব্রণ স্থৎ ১-৩-২৯ ) ইতি। 

তঠি পরম্পরবিরোধ ইতি চেৎ। ন। নিত্যনবস্ত ব্যাবহারিকতাৎ। স্ষ্টেধবং সংহারাৎ পূর্ববং 
ব্যবহারকালঃ ৷ তশ্মিন,ৎপাদধ্নীশীদর্শনাৎ । ক।লাকাশাদয়ো বা নিত্যা এবং বেদোইপি 

ব্যবহারকীে কালিনাপাদিব।কাবতপুক্ষবিরচিত্তত্বাভবেন নিত্যঃ। আবদিস্ষ্ঠৌ তু কালাকাশা- 

দিবদেব রঙ্গণ;ঃ সকাশীছেদে।২পঞ্ভিরাক্ারতে । অতো বিষয়ভেদাম্ন পরম্পরবিরোধঃ। ব্রঙ্গণো 

নির্দেষতেন ' বেদন্ত বন্তুদোষাসম্ভবাৎ স্বতঃ পিদ্ধং প্রাজাণ্যং হদবস্থং | তন্মাল্লক্ষণপ্রমীণ- 

সষ্টাবা দ্ষয় গ্রয়ে(জনসন্বন্ধাধিকারিনত্বাচ্চ. প্রামীণ্যস্ত ক্গ্িতত্বাদেদে। বা।খাতব্য এব | বথোক্ত- 

হইয়া থাকে । কিন্তু বেদ সম্বন্ধে তাহা হয় না। কারণ বেদ নিতা। বন্তদৌষাশঙ্কার অনুদয় 
হেতুও বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে ুত্র-গ্রন্থে জৈমিনি বলিয়াছেন,_“বাঁদরায়ণকে 
অপেক্ষা না করিলেও বেদ যে প্রামাণ্য, তাহাতে সন্দেহ নী ॥ (জৈৎ-স্থ*ৎ-অৎ ১-পা 
১৭অ ৪-সথ৫)|॥ বি বল-ব্রহ্ষকাধ্য-এবণ হেতু অর্থাৎ দৈবকার্যানিষ্পাদক বলিয়া, 

কাপিদাপা্ি ধাক্যের স্তায় বেদ পৌরুষেয় ;ফেহেডু অতি.ত ঞচঃ সামানি জ্ভিরে, 

ছন্নীংণি জঙিরে তন্ম'দ্ছুস্ত মাদজায়ত? এভূতি থাক্য শরতিতে পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্য ভগবান 
বাদর।য়প। তাহার হক্গনুত্রে শান্যোনিতাত (বর স্থুণ ১১৩) ওভৃতি সুত্রে ব্রন্ষকেই 

বেদক।রণ ধ্ণিয়৷ স্বীকার করিয়ছেন। বিস্ত তাহ।ও বলতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্থৃতির 

শিত্যত্ব স্বতঃসদ্ধ। শ্রুতিতে “বাঁঠা বিষপনিত্যয়া$ ;)  এব* স্থৃতিতে অনাদিনিধনা নিত্য 

বাগুৎন্থষ! স্বয়ংভূবা” গুস্তি বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাদরারণত দেবতাধিকরণে সুত্র করিয়াছেন, 
_-ততএব চ নিত্যত্ম্' (ব্রণ সৎ ১-৩-২৯ )। এই সকল বাক্যে গ্রম্পর বিরোধ 
উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, -যবহারিব ত-হেতু নিত্যত্ব সিদ্ধ। 

সৃষ্টির পর হইতে সংহারের পুর্বব পর্যন্ত ব্যবহ।রকাল! তাঁথতে বেদের উৎপত্তি এবং বিনাশ 
পরিদৃষ্ট হয় না। কাল এবং অ।কাশাদি যেমন নিত্য, বেদও সেইএপ ব্যবহারকালে, কালিদাসাদি- 
বাঁক্যবৎ পুরুষ-বিরচিত নহে বলিয়! নিত্য । তাদি হৃষ্টিকালে, কাল এবং হাকাশাদির নায় 

বেদও ব্র্গসকাশ হইতে উৎপন্ন হঃয়াছিল। তএব বিষয়ভেদ বিধ্ক্ষিত হইলেও পরম্পর-বিরোধ 

সিদ্ধ নহে। ব্রঙ্গ_নৌষহীন' নির্দ্টোষ। বেদ তাহারই মুত্/নঃন্থত। কুতএব ব্তদোষেরও 

কোনও সম্ভবনা নাই। অতএব বেদ স্বতঃলিদ্ধ স্বতঃগ্রামাণ্য এবং ্্থাবস্থিত | ্তরাং লক্ষণ 

ও প্রমাণ এবং বিষকর প্রয়োজন বন্বদ্ধ ও অহিক।রী প্রভূত সিদ্ধ হওযায়, বেদের প্রামাণ্য স্থিত 
হইল। অতএব বের যে ব্টাধানাযাগ্য, তদিষয়ে তক্থুমাত্র সংশয় নাই। উক্ত বিষয়াদি গুসিন্ধ 
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বিষয়াদিসস্ভাবমভিপ্রেত্য প্স্বাধ্যায়োইধ্যেতব্যঃ” ইত্যধায়নং বিধীয়তে । পাঠমাত্রস্তাধ্যয়নশবা- 

বাচ্যাত্বেনার্৫থববোধস্তাবিহিতত্বাদেদব্যখ্যানমপ্রসক্তমিতি চেৎ। ন। বিধের্বোধপধ্যবসাকিত্বাৎ। 

এেতচ্চ উউট্রমতানুসারিভির্বহুবা প্রপঞ্চিতং। আম্নীয়তে চ-প্যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেমৈৰ 
শব্যতেণ অনগ্ীবিব শুফৈধো ন তঙ্জলতি কর্হিচিৎ॥” “স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভৃৎ। 

অবীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থং। যোহ্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভত্রমশ্ুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধৃত- 

পাপ্যা” ॥ "ত্রাঙ্গণেন নিষ্ণারণো ধর্শঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞেয়শচ” ইতি । এবং তহি জ্ঞানম্ত 
পৃথগ্বিধীনাদধ্যয়নং তন্ত পাঠমীত্রশ্তি চেত। অন্ত নাম, বর্ণয়স্তি চৈবমেব শাংকরদর্শনাচুসারিণঃ | 
ক্রতুবিবিভিরেবানুষ্ঠানান্তথান্থপপত্তা বেদার্থজ্ঞানম্ত প্রাপিতত্বান্নৈতদ্বিধেযঘিতি চেৎ। তি 
তদ্ধিবিবলাদেদননাত্রেণ স্বতন্্ং কিঞ্িদপূর্বমস্ত। শ্রায়তে হানুষ্ঠানজ্ঞানয়োঃ স্বতন্্ং পৃথকৃফলং-_ 

“সর্ধবং পাপাানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোহশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনদেবং বেদ” ইতি । অন্প- 
প্রয়াসনাধ্যেন বেদনেন তৎসিদ্ধৌ বহ্বায়াসসাধ্যমনুষ্ঠানং ব্যর্থং স্তাদিতি চেন্ন। তরণীয়ায়া 

বঙ্গহত্যারা মানসবাচিকত্বাধিভেদেন তারতম্যৌপপত্তেঃ। মনসা সঙ্ল্পিতা বাচাহভানুজ্ঞাতা 

পরহস্তেন কারিত স্বয়ংকৃতা পুনঃপুনঃ কতা চেত্যেবং তা'রতগ্যেন ব্যবস্থিতা৷ ব্রহ্মহত্যাইনেকবিধা । 

ভইল বলিয়া, বেদাধ্যক়্ন বিধি। কারণ-_প্বাধ্যায়েহধ্যেতব্যঃ, এইরূপ বিধি রহিয়াছে। কিন্ত 
মণি বল--পাঠমীত্র অধায়ন-বাঁচ্য ২ তদ্দারা তর্থাববোধ বিহিত হয় বলিয়া বেদের বাখা করা 
অপ্রণন্ত। কিন্ত বিখিবোবপর্যন্সারিত্ব হেত তাহাঁও বলিতে পারা যায় না। ভট্মমতী- 
পনাবিগণ কনক এতদ্বিষয় পুন সপ্রঘাণ ভইত্রাছে। এতদিষয়ে শান্সোকি ; বথা--অধীতি 
বিষয়ে সাক জ্ঞান, না জন্মিলে তাত। কেবল পব্দমাত্রে পধ্যবসিত হয়। তাহা বিনািতে 
শষ্ককাষ্ঠ প্রালি5 কিবা প্রচেষ্টার গায় । তাভাঁতে যেন কেই সমর্থ হয় না; জ্ঞনহীন 
অব্যরনেও দেই দগ কোনও ফলোদয় হর না। ভারহীন শকট যে-ন বৃথা) বেদ আধায়ন করিয়া 
গহার অর্থগ্রান না হওয়া9 তদপ। তার যিনি বেদার্থে তভিজ্ঞ, ভীহ।র অধ্যয়ন সফল, 
চিনি সর্বনক্গন প্রাপ্ত হন। বেদ-জ্ঞানের দ্বারা পাপ বিধৌত ভইলে গোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
নিষ্কারণ-ধর্মম ষড়ঙ্গ বেদ অধারন করা এবং তৎসন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । 
তাহা না হঈলে, জ্ঞানকে পৃথক রাধিয়া বেদ অধ্যয়ন করা পঠমাত্রে পর্য্যকসিত হয়। শাঙ্কর- 
দর্শনের 'অনুন।রিগণ বেদকে “অস্ত নাম” ইত্যাদি রূপে বর্ণন করেন। কিন্তু ষজ্দের বিধি-সমূহের 
এন্থুদারী যে অনুষ্ঠান, তদন্থায় দিদ্ধ হয় না। তাই বেদার্থজ্ঞান না জন্মিলে তদনুষ্ঠান বিধেয় 
নহে। কিন্তু পুণ্বাক্ত বিধিবল-হেতু উচ্চারণ-মাত্রে স্বতন্ত্র কোনও বিষয় সুচিত হয়। তাই 
অনুষ্ঠানজ্ঞানের স্বওস্থ পৃথক ফলের বিষয় শ্রত হনয়।ছে ) যথা,__ঝাহার তমুষ্ঠানজ্ঞান জন্মিয়াছে, 
তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন ) এমন কি, অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকও 
নষ্ট হয়। সুতরাং যদি বলিতে চাও-_অন্মপ্রয়াসসাধ্য ত্ুষ্ঠানের দ্বারা যদি তাহা সিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে কি বহু আগ্নাসসাধ্য অনুষ্ঠানে তাহা ব্যর্থ হইবে? কিন্তু তাহাও বলিতে পার না | 
কারণ, মানস ও বাচিক ভেদে তরণীয় ব্রন্মহত্যার তারতম্য প্রখ্যাপিত হয়। ব্রহ্গহত্যা বহুবিধা | 
মনের দ্বারা সন্কল্পিত, বাক্যের দ্বারা অনুজ্ঞাত, অপরের দ্বারা কৃত, শ্বয়ংরুত, পুনঃপুনঃ কত 
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অতন্তত্তরণমপ্যনেকবিধং, যথ| স্বর্গে! বহুবিধস্তত্ৎ | “অগ্নিহোত্রং জুহ্য়াৎ স্বর্গকাম£ প্ৰর্শ- 
পূ্ণনাসাভ্যাং স্বর্গক(মো যজেত” “জ্যোতিষ্টামেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদ্যচ্চা বচকর্দণা- 

মেকবিধফলাসম্তবাৎ স্বর্গে। বহছুবিধঃ। যত্তু কর্মানুষ্টানকালীনং বেদনং তৎকর্মাফল এবাতিশয়ং 

জনয়তি। “উভৌ কুরুতো! যশ্চৈতবেবং বের ষষ্ট ন বের” ইতি বিদ্বরবিদ্বত্প্রয়োগৌ প্র্ত্য 
“্যদেৰ বিছ্ভরা করোতি তদেব বীধ্্যবন্তরং ভবতি” ইত্যায়ানাৎ। অঙ্গে ।পাক্তিব্ষিয়মেতদ্বাকা- 

মিতি চেং। ন। ভ্তায়ন্ত সশানত্বাৎ। অস্তি হৃত্তার্থগ্তে।পোদ্বলকং লিঙ্গং। প্রজাপতিঃ 
কিল সৌমযাগেভ্যেহব্বাচীন।নগ্লিহো ব্রপৌর্নীস্তানাবাস্তনানকান্ পরম্পরমুচ্চাবচান্ যজ্ঞান্ সমর্জ। 

সে(মযাগাংস্চ।গ্লিহোজািভ্যঃ শরেষ্টানগ্রি ষ্টোমোক্থ্যাতিরাব্রনামকান্ পরম্পরণুচ্চাবচান্ হা প্রথম- 
স্থষ্টেষগ্িহোত্র।দিঘ ভিনানবিশেষেপ বর্গরয়ং তুলরোননিমীত। এবং বুন্তাস্তং জানতোহগ্ি- 

হৌত্রািভিরগ্রিষ্টোমানিফলং ভবতি। তথ চ ব্রা্গণনায়ার়পুত--প্রক্জাপতিরধজ্ঞানশহ্ৃজতানি- 

হোত্রং চাগ্রিক্টামং চ পৌর্ণগানীং চোকখ্যং চাধাবাস্ত।ং চাতিরাত্রং চ তামুনমিমীত যাঁবদগ্নি- 

হোত্রনাসীভাবানগ্লিষ্টোমো যাঁবতী পোর্ণদানী তাবান্ুকৃথ্যো যাবত্যনাবাস্তা তবান:তরাত্রো য এবং 
এপ, 

ইত্যাি তারতদ্যে ব্যবস্থারও তারতগ্য আছে। স্বর্ণ বেষন বহুবিধ, তেঘনি ব্রঙ্গহত্যপাতক 

হইতে নির্মক্তিলাভ বহুরূপে কর্সিত। 'ন্বর্ণক।ম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ছের অনুষ্টঃন করিবে” 

গ্ৰর্গক।ম বাক্তি দশপুগিন যাঁগনমূতের অনুষ্ঠান করিবে”, “্বর্গকাম্স ব্যক্তি জ্যাতিষ্ট রম যজ্ঞ 

সম্পন্ন করিবে ইত্যাি বাকো উদ্চাচ্চ কর্মের দ্বারা একবিধ ফল প্রাপ্ত অগন্তব বলিয়া স্ব্গর 

ব্হুধিধত্ব স্ুচিত হয়। 'অপি১, কন্ম।ভষ্টঠনকালে নে বেরন বা জ্ঞ।ন হর, সেই কর্মের ফল 

অভিণায়তত্ঈপে উপজিত হইয়। থাঁকে। “উভৌ কুক্ধতে। বশ্চিতন্দেখং নেন বণ্চ ন বেদ+_ 

ইত্যাদি বাক্য বেদ্বাভিজ্ঞ এবং বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি । পর্যায় ক্লুঘে বপিরা থাকেন । কিন্তু 

প্রকৃতপক্ষে ষথার্থজ্ঞানে বাহা অস্ষ্ঠত হর, তাগাটি আশিক তর শীর্ধযম্পনন হইয়। থাকে | মনীবি- 

গণের ইঙীই 'তভিনত। প্রশ্ন করিতে পার_গঙ্গ উদ প্রতি গ্হ।র ব্যিদীভূত হইতে 

পারে না কি? উত্তরে বলিব-ন।, তাহ হইতে পারে না। কারণ-্যায়েন্ মমানত্বই 

তাহার হেতু । পুর্বোক্ত বাঁক্যাপির অর্থোপল্ি বিষয়ে উন্লক লিঙ্গাধিও ব্ষিণীভূত বলিয়া 
নূনে করিতে হইবে। প্রজাপতি প্রথমে সেনবাগ অগ্রহোত্র পৌমিন আনাবাস্ত প্রভৃতি 

নামক পরম্পর উচ্চাবন্চ যজ্ঞাবি স্থষ্ট করেন। তার পর সোনবাগ ও অগ্নিহোত্রা।দ শ্রে্ঠতর 

অগ্নি:ষ্টম, উক্ধ্য, অতিরাত্র প্র্থতি ক্রণাননারে পরস্পর উচ্চান্ড যাগপমূহের সৃষ্টি কারও 
প্রথম-স্থ্ আ।গ্নহৌত্র।রি যাঁগে অভিমীন-বিশেষের দ্বাত্| উভয় বর্গকে তুলিত করিরা ব্যবশ্থিত 

করিয়াছিলেন। এই বুস্তান্ত বিনি অবগত আছেন, তিনি তাহ।র অনুষ্ঠিত আগ্নহোত্রাধি যজ্ঞে 
অগ্রিষ্টেম।্ি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হই! থাকেন। তংবন্ধ ব্রাজণে হ্বত্রত হইন্রাছে ; যথা, - 
প্রজাপতি আগ্রহোত্র, অগ্নষ্টান, পৌর্শাস, উক্থ্য-আনীবান্ত,' অতি্াত্র প্রত বজ্ঞনমূহকে 

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধেমন অগ্নিহো ত্র, সেই কপ 'অগ্নিষ্টেম ; যেমন পৌর্মনাপী, দেইরূপ উকৃথ্য ; 

'আমাবান্ত ধেন্নপ, অতিরাত্রও £সই প্রকার । বিৰজ্জন অগ্নিহৌত্রযাগে অগ্রিষ্টোমের ফল অবগত 

করিতে পারেন এবং অপরকেও সেইরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হয়েন।  এইরূপ,জ্ঞানদম্পন্ন জন 

পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, উকৃ্যের ছারা পেই ফল লাভ করিয়। থাকেন। জ্ঞান- 
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বন্ধীনগিহোত্রং জুহোতি যাবদক্ি্টোনেনোপাগোতি তাবছুপাঞ্ছোতি ব এবং বিশ্বীন্ গৌর্ণমীনীং যজতে 
যাবদ্ুকগেনোপাপোতি য এবং বিদ্বানঘাবাস্ত1ং ধজতে যাবদতিরাত্রেণোপাপ্লোতি তাবছুপাগ্সোতি” 

ইতি । তদেতদ্ধেনস্ত সর্বত্র ব্বতন্থধলত্বে কিঙ্গং। কিং চ তত্ৃদ্বিধিসমীপে “য এবং বেদ” ইতি 

বগনানি বেদলাদেব ফলং ক্রবতে। ন্যর্থবাঁদ ইতি চেৎ। তত্ত নাম, সহামহ এবৈতমপরাধং 

তেষাং বচনানাং বিধেয়ার্থপ্রশংপাপরত্বীৎ। তহি যৎপরঃ শবঃ স শব্দার্থ ইতি স্ায়েন স্বার্থে 

প্রামাণ্যং নান্ভীতি চেন্ন। নহাতাৎপর্্যস্ত বিধেয়বিষয়ত্বেপ্যবাস্তরতাঁৎপর্য্যস্ত স্বার্থবিষয়ত্বা- 

নিবারণাৎ। "গ্রাবাণঃ প্রবস্তে ইত্যর্থবাদস্তাপি স্বার্থে প্রামীণ্যং প্রসজ্যেতেতি চেন্ন। প্রমাণীস্তর- 
বাঁধিতত্বাৎ। "ছিঃ সম্ঘৎসরস্ত সম্তং পচ্যতে” ইত্যাদ্ার্থবাদস্ত তু বাধাভাবেহপ্যন্থৃবাদত্বাক্ন স্বার্থে 

প্রামাণ্যং ৷ বেদনফ লবচনানি তু নান্থবাদকানি। নাঁপি বাধ্যানি। তহানর্থবাদত্বেহপ্যস্ত্েষাং 

স্বার্থে প্রামাণাং ৷ তন্থা £স্ভার্থঝাদাদিভ্যে দেবানীং বিগহাদিদতৃং ন ফিব্যেৎ। ততত্রবোত্তং-- 

“বিরোধে গুণাবাদঃ স্তাদন্ুবাদোইবধারিতে ৷ ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদক্ত্রিধ! হত” ইতি ॥ 

কিং বহুনা ছ্ছ্যিৎ এবাবশ্তং বেদনমাব্রাদপুর্বঘতো! বেদনায় বেদে ব্যাখ্যায়তে। যোহয়ং 

বিষয়ন্তপ ইষ্গ্রাপ্ত্যনইপরিহারোপায়ঃ সাদান্ততো নির্দি্টঃ স বিশেষেণ স্পষ্টী ক্রিয়তে ॥ 

বেদস্তাবৎকাওদবয়াআকঃ। তত্র পুর্বত্র কাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিধিদ্ধরূপং চতুর্বিধং কম্মন 

সম্পন্ন ব্যক্তি আমাবাস্তার অনুষ্ঠানে অতিরাত্রের ফল স্বয়ং প্রাপ্ত হন এবং অপরকে সে 
যজ্ঞের অংশভাগী করিয়া থাকেন। ইত্যাদি। এইরূপ বেদনার বা ফলপিদ্বত্ব-জ্ঞানের 
স্বতন্ত্র ফল সর্কত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ঘলনিদ্ধত্ব-হেতু লিঙ্গত্ব সিদ্ধ; অপিচ তত্ত্িবিসমীপে 
ঘ এবং বেদ” ইত্যাদি বচন-সমুহের বিজ্ঞান হইতে ফল শ্রত হয়। সে সকল যদি অর্থবার্দ 
হয়--এরপ তীশঙ্কাও হইতে পারে। এস্থলে নাম কল্পনা করিয়া লইলে, বিধেয়ার্থের 

ংসাপরত্ব-হেতু অর্থাৎ যথার্থ অর্থের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, অজ্ঞানজনিত & সকল বচনের 
অন্তার্থপ্রকাশ অপরাধজনক বপিয়া স্বীকৃত হয়। সেইজন্য “যাহা পর শব তাহাই শবার্থ, 
এই স্ঠায়ে স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না । কিন্তু তাহীও বলিতে পারা যায় না। কারণ, 
তাহীতে প্রমাণান্তর বাধিত হয়। “দ্বিঃ সংবৎসরস্য সস্যং পচ্যতে” অর্থাৎ ছুই বৎসরের শস্ত 
নষ্ট হইতেছে প্রভৃতি বাক্যের যে অর্থবাদ, তাহীতে বাধার অভাব না হইলেও অনুবাদত্বহেছু 
স্বার্থে প্রামীণ্য স্বীকার করা যায় না। বেদনফল ফে বচন-সমূহ, তাহাও অনুবাদক নহে। 
অর্থবোধেও তাহাতে কোনও বিশ্ন ঘটে না। অতএব অর্থবাদত্ব বিষ্্মান থাকিলেও প্ররুত- 
পক্ষে স্বার্থে প্রামাণ্য পিদ্ধ হয়। নট, মন্ত্রীর্থবারারি হইতে দেবতাদির বিগ্রহাদিমত্ব সি 
হইতে পারে না। এততসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,__“বিরোধ-ক্ষেত্রে গুণবাদ' আর নিশ্চিত-পক্ষে 
অনুবাদ নিদ্ধ। ভূতার্থবাঁদ এবং তাহা হইতে অর্থবাদ--এই ভ্রিবিধ মত স্বীকৃত হয়। 

বহুভাবে বিদ্যমান হেতু এবং বেদনমাত্র হইতে অপূর্ব্ব মত বেদনজন্ত বেদের ব্যাখ্যা অবশ্ঠ 
কর্তব্য। ইষ্প্রার্তি এবং তনিষ্ট-পরিহারোপায়--বেদের যে বিষয্ব-পরম্পরা সামান্ততঃ নি্দি্ট 
হইয়াছে, তৎসমুদায় এক্সণে স্পষ্টবৃত হইতেছে। বেদসমূহ কাওদয়াত্মক। পূর্ব কাণ্ডের, 
গ্রতিপান্ত--নিতা, নৈদিত্তিক, জন্ত ও নিষিদ্ধ এই চতুর্বিধ বর্ম । দৃষ্াত্ত যথা,স-নিয়ত নিমিত 
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গ্রতিপান্তং। “যাবজ্জীবদগ্রিহোত্রং জুছাতি” ইত্যারিকং নিত্যং তত্ত নিরতনিনিত্তহাৎ। 
গন গৃহীন্দহতাগ্ররে ক্ষানবতে পুরোডাধমষ্টাকপালং নির্ববপেখ ইত্যাি নোর্নাত্তকং তত্তা- 
নিয়তনিমিত্বত্বাৎ। “চিত্রয়া যজেত পশ্তকানঃ» ইত্যাদি কাম্যং “তম্মান্মলবদ্বাসসা ন সংবদেত 
ন সহাৎলীত” ইত্যাদি নিষিদ্ধং। তেষু নিত্যনৈনিত্তিকা নষ্টানেন তরকরণে প্রত্যবার বপ- 
মনিষ্টং পরিহিয়তে। স চ প্রত্যবায়ো বাজ্ঞবন্কোন ম্মরধ্যতে _“বিহিতন্তাননুষ্ঠ।ন[ন্নিন্দিতস্ত চ 
সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণ।ং নর; পতনমৃচ্ছাত” ইতি ॥ 

যাবজ্জীবাবিবাক্যেঘন্ুক্তোহপ্যবর্জনীয়তয়। স্বভাষ্টঃ ন্বর্গঃ প্রাপ্তে। তথ| চাইগন্তম্ব :-_- 

“তদযথাইস্রে ফলার্থে নিমিত্তে ছাগাশন্ধীবনৃৎপগ্ভেতে এবং ধর্দনপি চর্ধ্যমাণনর্থা অনুৎপপ্স্তে 

ইতি। কাদ্যন্তে্কলহেতুত্বং তদ্বিবিবাক্যে ম্পইনেব। ইষ্টবিবাতনপদনিষ্টং চার্থাৎপরিহিরতে । 
নিষিদ্ধবর্জন।চ্চ রাগপ্র।প্তা নুষ্ঠারজন্তো নরকঃ পরি।ইয়তে। ন ফেবলং নিত্যনৈনিত্তিকাভ্যা. 

মান্গষঙ্গিকন্বর্গগ্রাপ্তিঃ কিং তু বীশুদ্ধা বিবিবিযোতপাবনন্বার! ব্রদ্মজ্ঞানহেতুত্বগপি তয়োরস্তি। 
তথ! চ বাজননেয়িনঃ সমাঁননস্তি--“তদেতং বেৰ।ম্ুবচনেন ব্রাঙ্ষণা বিবিদ্ষস্তি যজ্ঞেন দানেন 

তপনাইনাশকেন” ইতি । এবং তর্থি পূর্বকাণ্ড এবাশেবপুরুঘার্থপিদ্ধেঃ কৃতমুত্তরকাগ্ডেনেতি 
চেন্ন। অপুনরা বৃত্তিলক্ষণস্তাহত্যন্তিকপুরুবার্থন্ত তত্রাসিদ্ধেঃ। অত এবাহধর্বণিক'ঃ 

কর্টিণো দক্ষিণমার্গেণ চন্্প্রাপ্তিং পুনরাবৃত্তিং চাহদনন্তি--“*স সোৌমলোকে বিভৃতিমন্ৃুয় 

জন্য “জীবনকাল পর্য্যস্ত অগ্নিহৌত্র যজ্ঞ করিবে, ইত্যাৰি নিত্য। অনিয়ত নিমি বলিয়া 

প্ত্ত গৃহান্দহত্যগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাঁশমষ্টকপাঁলং নির্বপেৎ” ইত্যাদি নৈমিত্তিক | “নিত্রকজ 

যজেত পশুকামঃ” ইত্যাদি জন্য । “তন্মান্মলব্দবীসসা ন সংবদেত ন সহাইসীত” ইত্যারি নিষিদ্ধ। 
নিতানৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের দ্বার! পূর্বোক্ত করণীয়-সমূহের অননুষ্ঠানজনিত প্রত্যবীয়ন্ধপ অনিষ্ট 
ন্ট হয়। সেই প্রত্যবায়-সন্বন্ধে যাজ্ঞবন্ক্যের উক্তি ; যথা,_-“বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান, নিন্দিত 
কর্মের সেবন, ইন্দ্রিয়লমূহের অনিগ্রহ প্রভৃতি মানুষের পতনের হেতুভূত।, 

'যাবজ্জীবমগ্রিহৌত্রং জুহোতি' প্রভৃতি বাক্যে বজ্জনীয় বিষয়ারি অনুক্ত রহিয়াছে। কিন্ত 
সেই অন্ুক্ত বর্জানীয়াদি বর্জানে অনুষ্ঠাতা আপনার অভীষ্ট স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই 
হেতু আপন্তম্ব বলিয়াছেন,-_“তদ্যথা আমে ফলার্থে নিমিত্তে ছায়াগন্ধাবন্থুৎপগ্ভেতে এবং ধর্মমমপি 
চর্্যমীণমর্থী অন্ুৎপদ্ধান্তে (৮ ইত্যার্দি। কাম্য-বিষয়ের ইষফলহেতুত্ব সেই বিধিবাঁক্যেই 
ম্্রীকৃত হইয়াছে। ইষ্টব্যাঘাৎরূপ যে অনিষ্ট, তাহা অর্থ হইতে পরিক্ষীণ হয়। নিষিদ্ধবর্জন 

রাঁগপ্রাপ্ত অনুষ্ঠানের জন্ত নরক ভোগ হয় না। কেবল যে নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের 

আনুষঙ্গিক স্বর্সপ্রান্তি হয়, তাহা নহে; পরস্ধ বিশ্ুদ্ধা ধী শক্তি এবং বিজ্ঞানোৎপাদন হ্থার! 
ুর্ধোক্ত নিত্যনৈ মিত্তিক অনুষ্ঠান বরহ্জ্ঞানের হেতুভূত হইয়া থাকে । এইজন্যই বাজসনেগ্রিগণ 
বলিয়াছেন,-- “বেদান্ারী মন্ত্-সমূহের অনুসরণে যল্ঞ, দান তপ এবং অনাশক দ্বারা ্রাহ্মণগণ 

জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পূর্বরবকাণ্ডে অশেষ পুরুতষার্থনিদ্ধ হইলে, 
উত্তপকাঁণ্ড তাহা ইয় না বলিতে হইবে? কিন্তু তাহীও বলিতে, পার না। কারণ, তাহাতে 
সেম্থুলৈ 'অপুনরাবৃক্তিলক্ষণের লত্যন্তিক পুরুার্থ অন্ধ হয়। আখর্ধাণিকেরা কর্মীর দক্সিণমার্গের 

দ্বারা: রাত এবং ু রযাতি সে বলিয়াছেন, সে সোমলোকের বিতুতিসমূহ, অনুভূতি 
॥. চলি জি তা 

ফা ৯৫ সঃ না 2১ 



ভাষ্যানুক্রমণি কা |. ॥/০. 

পুনরাবর্ততে” ইতি। অত উত্তরকা গুস্তদর্থকো দ্রষ্টব্যঃ । জাত্যন্তিকপুরুতার্থশ্চ ছ্িবিধঃ 
সস্টোমুক্তিঃ ক্রমমুক্তিশ্চেতি। বর্তমানদেহপা তানস্তরনেব নিধ্যতি সগ্থোমুক্তিঃ। মার্গেন 

গত্া ব্রঙ্গলোকে চিরং ভোগাননুভূর্ তত্রোৎপন্নজ্ঞানন্ত ব্রক্লোকাবসানে সিধ্যতি ক্রমমুক্তিঃ। 

তম্ম(হুত্তরকাণ্ডে ব্রদ্দোপদেশেো ব্রঙ্গোপাস্তিশ্চতযুভয়ং প্রতিপাগ্ভতে। ব্রদ্দোপান্তিপ্রণঙেন 

রহ্দৃষ্ট্যা প্রতীকমুপাস্তত্বেন সাংস।রিকফলকামিনমুদ্দিগ্ত প্রতিপান্থতে । ব্রন্দোপাকপ্রতীকো- 
পামকয়োঃ সমানেংপুযত্বরমার্ে প্রতীকোপাসকস্ত বিছ্যল্লোকাদৃধ্বং ব্রহ্মলোকগমনাভাবেন 
ক্রমমুক্তেরপ্যনিদ্বত্বাদন্তি পুনরাবৃত্তিঃ। এতচ্চ অপ্রতীকা লম্বনান্নয়তি” (ব্রণ স্থুৎ 81৩১৫ )' 

ইত্যধিকরণে দ্রষ্টব্যং। নম্বস্তবেং পূর্বোত্তরকাওয়োর্বিষয়বিশেষঃ প্রয়োজজনবিশেষ্চ তথাইপি 
পূর্ববকাগস্তাহদৌ কর্মস্তরং পরিত্যজ্য দর্শপুর্ণমাসেষ্টিরেব কুতঃ প্রতিপাগ্তত ইতি চেৎ। 
প্রক্ৃতিত্বান্নিরপেক্ষত্বাচ্চেতি জম; । প্রকর্ষেণীলৌপদেশো মত্র ক্রিয়তে স| প্রকৃতিঃ। কৎসাঙ্গ- 

বিষয়ত্বমূপদেশন্ত প্রকর্ষঃ। বিকৃতিষু তু বিশেষাঁঙ্গোঁপদেশ এব ক্রিয়তে | অঙ্গাস্তরাণি তু প্রকৃতে, 

রতিনিশ্ান্তে। অতোহতিদেশস্ত গ্রকর্ষাভাবঃ ৷ 'প্রকৃতিগ্রিবিবা-_অগ্রিচোত্রশিষ্টিঃ সোদশ্চেতি। 

ত্রিষপ্যেতেঘস্যনৈরপেক্ষ্যেণ স্বা্গজাতং সর্বমূপনিষ্টং। তত্র সোনযাগন্ত স্বরনপেণান্ঘনৈরপেক্ষ্ে- 

প্ঙ্গেযু দীক্ষণীয়াপ্রায়নীযাদিষ্ দর্শপূর্ণনাসাঁপেক্ষত্বান্ন পূর্ববভাবিত্বং যুক্তং। ইঠ্টেস্ব সোমযাগ- 

করিয়া পুনরায় আবষ্তিত হয়। ইত্যানি। অতএব উত্তরকাণ্ডে তাহারই অর্থজ্ঞাপক বিষর- 

পরম্পরা পরিদৃষ্ট হইবে। আত্যস্তিক-পুরুষার্থ দ্বিবধ--স্চোমুক্তি ও ক্রমমূক্তি। বর্তমীনদেহ- 
পাতানস্তর সচ্যোমুক্তি লিদ্ধ হয়। তার পর উত্তরমার্গে গমন করিয়। ব্রহ্গলোঁকে স্থিতি । সেখানে 

চিরকাল ভোগ্যসমূহ ভোগ করিয়া ব্রঙ্গলোকীবস্থানে তত্রোৎপন্ন জ্ঞানে ক্রমমুক্তি পিদ্ধ হয়। 

এইজন্য উত্তরকাণডে ব্রদ্মোপদেশ এবং ব্রঙ্গোপাস্থি এই দ্বিবিধ বিষয় প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। 
বরদ্ষোপাস্থি প্রসঙ্গে বরহ্দদৃষ্ট প্রতী,কাপাঁপনা সাংসারিক ফলকাম্নাকারীকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রতিপাদিত। ব্রঙ্গোপীসক এবং প্রতীকোপাসক উভয়ই তুল্য। কিন্তু তাহা হইলেও 

উত্তরমার্গে প্রতীকোপাসকের বিদদযাল্লোকের উর্ধে ব্রঙ্গলোকে গমনাভাব-হেতু ক্রমমুক্তির 
অসভ্ভীব হয়। সেইজন্য তাহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে । “অপ্রতীকালম্বনান্নয়তি” ইত্যাদি অধিকরণে 
এতদ্বিষয় দুষ্ট হইবে (ক্র স্থৎ ৪1৩।১৫ )। বদি বল, পুর্ব্ব ও উত্তর উভয় কাণ্ডের বিষয়বিশেষ এবং 

প্রয়োজনবিশেষ যদিও একইবপ প্ররুতিসম্পন্ন, তথাপি পূর্বকাণ্ডের আদিতে কন্মমীস্তর পরিত্যাগ 
করিয়া দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ কিরূপে প্রতিপাঁদিত হইতে পারে? উত্তরে বলিব-_-প্রক্কতিত্ব এবং 
নিরপেক্ষত্ব ইহার কারণ। প্রকুষ্টবূপে অঙ্গোপদেশ যাহাতে সমাহিত হয়, তাহাই প্ররতি। 
কৃতনন অঙ্গ-বিষয়ত্ব--উপদেশে প্রশস্ত বা প্রকৃষ্ট পন্থা । বিরুতিতেও বিশেষাঁঙ্গের উপদেশ কর্তব্য | 
প্রকৃতির অঙ্গীস্তর-সমূহও অতিদিষ্ট হয়। অতএব অতিদেশের প্রকর্ষাভাব সিদ্ধ হইল । প্রক্কৃতি 
ব্রিবিধ--অগ্রিহোত্র, ইস্টি এবং সোম। ত্রিবিধ প্রক্কৃতিতেই অস্তানৈরপেক্ষত্ব-হেতু শব স্ব অঙগজাত 
সর্বাবিধ বিষয়ের উপদেশই কর্তব্য। সেস্কলে সোমযাগের স্ব-স্বরূপ অঙ্গসমূহে, যখন অন্য কোনও 
অঙ্গের অপেক্ষা বর্তমান থাকে না ) তখন দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়৷ গ্রভৃতিতে দর্শপুর্ণমাসের অপেক্ষত্ব- 

হেতু তাহার পূর্ববভাবিদ্ধ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের প্রথম অনুষ্ঠান কদাঁচ যুক্তিযুক্ত নহে। ইষ্টফাগেও 
১ 
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, নিরপেক্ষত্বাৎ সোমা প্রাচীনত্বং যুক্তং। যছাপ্যগিহোজগ্ত স্বরপেহলেযু বা নান্তাপেক্ষা 

তথাহপাপ্সিসিদ্ধাপেক্ষত্বাদাঁহবনীয়াগ্ঘগ্ীনাং চ পাবমীনষ্টিস:”যত্বাৎ পাবমানেষ্টনাং চ দর্শপুর্ণমস- 

বিকৃতিত্বাৎ পরম্পরয়াইগিহোত্রন্ত দর্শপূর্ণনাসাপেন্গহস্তীনি প্রথমভাবিত্বং ন যুত্তং। দর্শপুর্ণ- 
মাসয়োরপ্যগ্রিসাধ্যত্বাদগ্রিসাধকমাধানং প্রথমতো বক্তব্যস্তি চেন্নৈবং। নাহধানমাত্রেণাগ্য়ঃ 

সিধ্যস্তি কিং তু পবমানেষ্টিভিরপি। তাশ্টেষ্টয়ে৷ দর্শপৃর্ণ*|সবিকৃতিত্বাৎসাক্ষাদেব দর্শপূর্ণমীসাঁব- 

পেক্ষস্তে। দর্শপূর্ণমাসৌ ত্বগিয়োনিদ্বারা পবমানেষ্টিসাপেক্ষাথপি ন সাক্ষাৎপবমানেষ্টারপেক্ষেতে। 
অতো! নিরপেক্ষত্বাদর্শপূর্ণমাসেষ্টিরে প্রথমং বক্তব্যা। খথেদসামবেদয়োরাদৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টির- 
নানাতেতি চেদ্বাঢং। বজুব্বেদমপেক্গ্য দর্শপূর্ণমীসয়োরাদিত্বমুত্বং কর্মটকাগুবিষয়ে যুর্ধবোদত্তৈব 
প্রধানত্বাৎ। 'আনুপুর্ব্যাৎ কর্মণাং স্বরূপং যজুর্বেদে সমায়ীতং। তত্র তত্র বিশেষাপেক্ষায়াম- 
পেক্ষিতা যাঁজ্যামুবাক্যাদয় খগেদে সমান্নায়ন্তে। স্তোত্রাদীনি তু সামবেদে। তথ! সতি- 

ভক্তিস্থানীয়ো যন্ুর্বদচিত্রস্তানীয়াবিতরৌ | তন্মাৎ কমন যজর্বেদান্তৈন প্রাধান্তং। তস্মিংশচ 

দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরাদৌ সমায়াতা | যগ্পি মন্্ত্রাঙ্গণাত্মকো বেদন্তথাহপি ত্রাঙ্গণন্ত মন্তরব্যাখানি 
রূপত্বীন্ন্ত্রা এবাহদৌ সমায়াতাঃ। তে চ ত্রিবিণ। খচঃ সামানি ঘজংষি চেতি। তত্র 
যজুষামধ্বর্ধাবেদে নহুলত্বাকচিদৃচাং সগ্ভাবেপি বজুর্বোদ ইত্যেবাহখ্যায়তে। অধ্বর্ধ যবেদত্বং 

সৌমযাগ অপেক্গিত হয় না) সুতরাং ইষ্টেরই প্রাচীনত্ব অর্থাৎ পূর্ববত্ব যুক্তিসিদ্ধ। যদ্দিও অগ্নি- 
হোঁত্র-যাগের স্ব-স্বরূপ অঙ্গ-সমুহের সম্পাদনে, অন্ত কৌনও অঙ্গের অপেক্গা থাকে না) কিন্ত 

তথাপি অশ্নিলিদ্ধি অপেক্ষিত হয় বলিয়! আহবনীয়াদি অগ্নির, পবমানেহি সাধ্যত্ব-হেতু পবমান 
ইষ্টির, দর্শপুর্ণমীসের বিকৃতিত্ব-হেতু তংপরম্পরা' অগ্নিহোত্রেষ্টিতে দর্শপূর্ণমাঁস ইন্টির অপেক্ষা 
গাঁকিলেও, তাহাঁদের পূর্বভাবিত্ব অর্থাৎ প্রথমানুষ্ঠান কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল,-_দর্শপুর্ণ- 
মাস বাগেও 'অগ্গি সাধ্য; সেইজন্ত 'অগ্মিসাধক আধান প্রথম বক্তব্য । কিন্তু তাহাও হইতে পাঁরে 

না। কেন-না, আধানমীত্রেই অগ্নির সাধক নহে। পবমানেষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। 
পূর্ব্বোস্ত অষ্টবিধ যজ্তে দর্শপুর্ণমাসের বিকৃতি-হেতু দর্শপুর্ণমাসই অপেক্ষিত হয়। অতএব 
নিরপেক্ষত্ব-হেতু দর্শপূর্ণমাসেষ্টিই প্রথম বক্তব্য | খণ্থেদের এবুং সাঁমবেদের আদিতে দর্শপূর্ণমাস 
আম্মাত হয় না, ইহা সতয। কিন্তু যজুর্কেরদ-অপেক্ষিত দর্শপুর্ণমাস যজ্ঞের আদিমত্ব বা মুখ্যত্ব 
কীর্তিত হয়; যেহেতু, কর্ম্মকাগুবিষয়ে যভূর্কেদই প্রধান। যজুর্ক্বেদে কর্ধ্সমূহের স্বন্নপ 

আন্মপুর্ব্ণিক সমাগ্নীত হইয়াছে । সেই সেই স্থলে বিশেষ অপেক্ষায় অপেক্ষিত যাঁজ্যান্বাক্যা- 
সমূহ ধ্থেদেও আয়াত হইয়া থাকে। সামবেদে কেবল স্তোত্রাদিই আয়াত হয়! সে ক্ষেত্রে 
যকুর্বেদ ভিত্তিস্থানীয় ; তত্তিন্ন অন্ান্ বেদ চিত্রস্থানীয়। তাহা হইতেই কর্মসমূহে যভুর্বেদের 
প্রাধান্ত। দর্শপুর্ণমাসেষ্টির প্রারস্তেই তদ্বিষয়ে আম্মাত হইয়াছে। বেদ মন্রাক্মণাত্মক 
হইলেও, ব্রাঙ্মণ কর্তৃক মন্ব্যাখ্যানরপত্ব-হেতু প্রথমেই মন্ত্র স্যক্ আয়াত হইয়! থাকে। মনত 
ত্রিবিধ-_খক, সাম ও য্ুঃ। বেদমধ্যে যভুর্ন্র অধবর্ধ্যর বাহুন্য হেতু, কোনও কোনও 

স্থলে খত্মস্ত্রের সমাবেশ থাকিলেও, তাহা যজু্ন্ত্-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়। থাকে। অনাদদিসিত্ 
যাজ্িক সমাধ্যার দ্বার। ইহার অধ্বর্ধযবেদত্ব অবগত হওয়া যায়। দর্শপুর্ণমাস ইঞ্টির মন্্-মুহ 
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চান্তানাদিপিঘ্বধীজ্বিকসমাথ্যয়াইবগন্তব্যং।  অক্বিম্বেদে সমাম়াত। দর্শপুর্ণমাসেপ্িমন্াসিবিধা 
আধবর্ধযবা যাজমান! হোত্রাশ্চেতি। “ইষে তব” ইত্যাদৌ প্রপাঠকে পঠিত আধ্বধ্যবাঃ। “সং 

ত্বা সিঞ্চামি” ইত্যাদৌ পঠিতা যাঁজমানাঁঃ। “সত্যং প্রপদ্যে” ইত্যাদৌ পঠিতা হোত্রাঃ। 
এতেষাং মধ্যে যজমানানীং হোত্রাণাং চ ভিত্রস্থানীয়ত্বীত্তিতিস্থানীয়ানামেবাধ্ধবর্ধ্যবাণীমাদৌ 

পাঠো যুক্তঃ। তে চাপ্যাধ্বধধ্যবাঃ “ইষে ত্বা” ইত্যাদিষু ব্রয়োদশম্বনুবাকেঘায়াতাঃ। তত্র 
প্রথমেইননবাকে বংসাপাকরণীর্থা মন্ত্রাঃ। দ্বিতীয়ে বছিঃসম্পাদনার্ধাঃ। তৃতীয়ে দোহনার্থাঃ । 
চতুর্থে হবিনির্বিপার্থাঃ। : পঞ্চমে বীহাবঘাতার্থঃ।  যষ্ঠে তঙ্জুলপেষণার্থাঃ। সপ্বমে 

কপালোপধানার্থাঃ। অষ্টমে পুরোডাশনিষ্পাদনার্৫থাঃ। নবমে বেদিকরণীর্থাঃ। দশমে 

গ্রাধান্তেনাহজ্যগ্রহণার্থাঃ প্রপঙ্গাৎ পতীসংনহনার্থাঃ। . একাদশে প্রাধান্যেনেখ়সংনহনার্থ 

 বহিরাস্তরণাগ্র্থাশ্চ। দ্বাদশ অধারার্থাঃ। অত্র সামিধেনীপ্রযাঁজাজ্যভাগপ্রধানযাগাদিমন্ত্রাণাং 

প্রাপ্তাবসরত্েহগি তেষাং হোত্রত্বাস্তান্ুপেক্ষ্যোপরিতনপ্রয়োগাঙ্গভূতা আধ্বর্ধাবাঃ ক্রগ ব্যহনাদি- 
মনগাঙ্্য়োদশে সনীয়(তাঃ |. এতংপর্বং বিনিয়োগনংগ্রহকারেণেখং সংগৃহীতং- 

"মে দর্শপূর্ণন।পাক্গমন্ত্রী এতে সনাসত;। ইনেস্াগ্ন্তবীকেয় অরয়োদশক্ত বর্ণিতাহ ॥ 

ন্সাপাকরণং বহিপেহে| দির্বাপকগুনে। পেষণং চ কপালানি পুরোডাশশ্চ বেদিকা ॥ 
আজ্যগ্রহেনসংনাহাবাবারোপরিতগ্ধকে । ইতান্তা অগ্ুবাকার্থা;ঃ প্রতিমন্ত্ং ক্রিয়েচ্যতে” ইতি ॥ 

করিণি্ ২ বগ।-রবর্ধয দশ্পচীর, বজবান-সন্ব্ধি এবং হোত। সম্পকার়। বেদে এতন্বিষয 
আমা হইয়াছে দৃষ্টান্ত বগা, _হিষে হ? প্রনথতি গ্রপাঠকে পঠিত বন্বদমূ অধবর্ধয সম্পকিত) 

“নং তব! সিকানি' ইত্যানিতে পঠত মন্ত্নমূছ ঘজনান সম্বন্ধি ; এবং “সত্যং প্রপদ্ভে' প্রভৃতিতে 
পঠিত সগ্থাদি হেতত। লধন্ধে প্রাক্ত। এট নকল দন্ষের মধ্যে যজম[ন এবং হোত সব্বন্ধীর 
ম্্পমূহ চিতরস্থানীয় বলিরা, ভিত্তিস্থানায় অবির্য সম্পর্কেও মগ্নই প্রথম পঠনীয়। সেই অধবর্যা 
সংক্রান্ত মন্্নমূহ “ইষে তব প্রন্থতি প্রসাঠকে ত্রপোনখটী অন্ুবাকে আয়াত হইয়ছে। তাহার 
প্রথন অন্থবাকে বৎপাপাকরণার্থ মন্ত্মূছ ; ৰিতীয় অসুবাঁকের মন্ত্রসমূহ বহিসম্পাদনে বিনিযুক্ত ; 
তৃতীগাম্থবাকের মন্ত্রনমৃহ বোহনার্৫ঘক ; চতুর্থে হবিনির্বাপক মনত; পঞ্চমে ব্রীহি অবঘাতার্থক মন্ত্র; 

ষষ্ঠে তঞুলপেবণাত্মক মন্ত্রনমূহ ) সপ্তমে--কপালোপধান বিষয়ক মন্ত্রমূহ; অষ্টমে পুরোডাশ- 
নিষ্পাদক মন্ত্র; নব্মে বেধিকরণার্থক মন্থ) দশমে আজ্যাগ্রহণ-সুলক মন্ত্রসমূহ এবং প্রসঙ্গক্রমে 
পরীসংনহ্নার্থক মন্ত্রমূহ;) এ [দশে প্রীধান্তক্রমে এখ-সংনহননিমিত্ত বহিরাস্তরণারিমূলক 
মন্ত্রসমূহ ; দ্বাদশের মন্ত্রসমূহ--মাধ।এগ্রহণ পুলক এবং ত্রয়োদশে সাঁমিধেনিপ্রযাজ্যাজা ভাগ ও 

প্রধানযাগাণি নিষ্পাদক মন্ত্রমূছ সঙ্গিবষ্ট ভইলেও, হোত্রত্ব-হেতু তৎসমুদ্রায় উপেক্ষিত হওয়ায়, 
উপরিতন প্রয়োগাঙ্গীতূত আধ্বর্ধ্যব এবং ক্রগবুহনাদি মন্ত্রমূহ ত্রয়োদশ প্রপাঠকে আম্লাত 
হইয়ছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহকার কর্তৃক এতৎসমুদ্ায় এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে ; যথা - 
“যে দর্শপূর্ণমাসীঙমন্ত্রা এতে সমাসতঃ। হইযেত্বাস্ম্থবাকেষু ভ্রয়োদশন্থ বাতা; ॥ 
বসাপাঁকরণং বহির্দোছো! নির্বাপকণ্ডমে। পেধণং চ কপীলানি পুরোডাশশ্চ বেদিকা ॥ 
আজ্যগ্রহ্ধেসংনাহাবাধারোপরিতন্ত্রকে । ইত্যুক্তা অন্বাকার্থাঃ প্রতিমন্ত্ জ্রিয়োচাতে ॥ ইতি-- 



* রুষ-যজেরবদ-সংহিতা । 

কিমিদং বৎসাপাকরণং কথং বা তন্ত প্রাথম্যমিতি চেৎ, উচ্যতে--সস্তি দর্শযাঁগে ত্রীণি 

প্রধানানি হবীংঘি পূর্ণদাসঘাঁগে চ ত্রীণি। আগ্নেয়োহষ্টাকপাল এঁন্দ্রং দধ্ন্্রং পয় ইতি 
দর্শ্যাগে। আগ্রেয়োইই্টাকপাল আজ্োন প্রাজাপত্য উপ|ংশুযাগোহগ্লীষোমীয় একাদশকপাল 
ইতি পৌর্ণমাসে। তত্র প্রতিপদ্দিনে দধিহো।মে দধিসম্পাদনার্থমমাবাস্তায়াং রাত্রৌ গাবো 
দোগ্ধব্যাঃ। তক্দোহার্থ প্রাতঃকালে লৌকিকদোহাদূধবং স্বমাতৃতি; সহ সঞ্চরস্তো বৎস! 

নাতৃভ্যোহপাকরণীয়াঃ। . তদিদং বংস।পাকরণং বথোক্তরীত্যা তন্ত প্রাথম্যং চ। তত্র 

বংমাপাঁকরণং সগ্শ্ছিন্নপল।শশাখয়৷ কর্তব্যঘিতি তচ্ছেদন|য় “ইয়ে ত্বা” ইতি মন্ত্র আদৌ 
সঘায়ায়তে। তন্ত ঢ মন্বম্ত চ্ছেদনাঙ্গত্বং ব্রা্গণে দ্রষ্টব্য । অত এব সব্রাঙ্ষণো মন্ত্র 

ভোব্য ইতি ছন্দোগা অবীরতে-যো হ বা 'অবিদিতগেজ্ছন্দে।দৈবততব্রাঙ্গণেন মন্ধ্েণ ঘজতি 

নজরতি নাইধাপয়তি বা স্থাণুং বর্ছতি গর্তং বা পাত্যতে প্রনীয়তে বা পাপীয়ান্ ভবতি 
ঘক্ম(দেতানি সন্ধে বিষ্ভাং ইতি | আর্ষের় খনিভিঃ সম্বন্ধঃ | অতীন্দরিয়ার্থদরষ্ট(রো হি খষয়ও। 

তেঘ!ং বেদদই ত্বং শ্বর্ণাতে_ঘগান্তেভ্তহি ত।ঘেবান্সেতিহাপান্মহংর্যয়ঃ। লেভিরে তপসা 

পর্বসন্তজ্ঞাত|৫ ন্বযংভূলা” ইতি ॥ উযেত্বাদীনাং মন্ধাণাং প্রজাপতিথ।ৰঃ। তথা চ কাঁগান্- 

ক্রজনিকার়ামুক্তং--“শাখানিং যাছগানং চ হাতুন্হোত্রং চ দাশি ₹। তদ্বিবীন্পিহমেধং চ 
মবাঁইছঃ কশ্য তদ্দিদঃ” ইতি ॥ 

বৎস।পকরণ কি প্রক।র, তাহার প্রাধান্ত বা প্রাথচ্যই বাকি একারে সপ্রধাণ হয়-_একপ 

সংশর-প্র্ উখ।পিত হইলে তহৃন্তরে বলিতে হয়,র্ণঘগে এবং পুমিপ যাগে ত্রিবিধ হবিঃ 
নির্ব(পিত হয়। দর্শবাগে অগ্রিনন্বন্ধী অ্টকপাল এবং ইন্রসম্বন্ধি দবি ও পয়ঃ) পৌর্ণমস যাগে 

তগ্নি সম্ববি অষ্কপাল অ[জ্োর দ্বারা গ্রজ।পতি সন্বদ্ধি উপ।ংশু গে।হশীসোমীয় একাদশ কপাল 

প্রভৃতি আহবনীয়। প্রতিপদ দিনে দখিহে।ত্র যাগে দখিসম্পাদন জন্ত তমাবস্যা তিথিতে 
বাত্রিকালে গো-দোহন কর্তা । সেই পোহন জন্য প্রাতঃক.ল লৌকিক দোহনের পুর্বে, 

মাতৃগণসহ গদনোগ্য ত বত্নধিগকে নাত্ুগণ হইতে অপদারিত করিতে হয়। ইহাই হইল-_ 
বনাপাকরণ। যথারীতি এতদনুষ্ঠান প্রথম কর্তব্য | সগ্চোগি নন পলাশ-শাখা ছারা বৎসাপাকরণ 

বিবি বলিয়া, পলাশ-শাখা ছেদন জন্য “ইষে ত্বা+ প্রভৃতি মন্ত্র গ€গমেই সমায়াত হইয়াছে । সেই 
মন্ত্রের বৃক্ষছেনন-মূলক যে অঙ্গ, ত্রা্গণে তাহা কথিত হইয়াছে । অতএব ব্রাহ্মণ এবং মন্ 

- উভরই জ্ঞাতবায,_ছান্দেগ্যগণ এতদ্বিষর অবধারণ করিয়াছেন । যথা,--ধাধিব|/ক্যে অনভিজ্ঞ 

.. যেব্যক্তি ছন্দ, দেবতী, ব্রাহ্মণ এবং মন্ের দ্বারা যন যাঁজন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করে, 
গর্ভ নির্শাণ করে, স্থান্থ পতিত করে, সে পাপভাগী হয়। এই সকলে তৎসম়দায় কথিত 
হইয়াছে। খবধিবিগের, সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহা, তাহাই আর্ষ। খবিগথ অতীন্দরিয়া ঘরটা । 
তাহাদের বেদ সন্ধে কথিত হইয়াছে,_“ুগাস্তে ইতিহাস সহিত সমস্ত বেদ অস্তর্থিত হয্। 
যুব কর্তৃক অনুজ্ঞাত হুইয়! মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে সেই বেদ প্রাণ্চ হন । 



ভাষ্যানুক্রমণিকা। ৰ //০ 
শাখাদিঃ “ইষে ত্বা” ইত্যাদি প্রপাঠকঃ। যাজমানাঃ “সং তব সিধামি” ইত্যাগ্থনুবাক- 

যটকমন্ত্াঃ।. হোতারঃ “চিত্িঃ আক” ইত্যাদয়ে মন্তরাঃ! “সত্যং প্রগঞ্জে+ 
ইত্যাদিকং দারশশিকং হৌত্রং। তছিধয়ঃ প্রোত্বাঁনীং চততুর্কিধমন্ত্রীণাং চত্বারি ব্রাঙ্গগানি। 

পিতৃমেধঃ “পরে যুবা/সং” ইতি। তান্টেতানি নব কাগুানি প্রজাপতিনা দৃষ্টানি। ছন্দো- 
বিশেষাশ্চ বেদা্জতৃতে ছন্দোনামকে গ্রন্থে জ্টব্যাঃ। মন্ত্রপব্যাখ্যানাদেব তংপ্রতিগাদ্ধার্থরূপা 

দেবতা বিজ্ঞায়তে। ব্রাহ্মণবিশেষস্ত ততনন্ত্রব্যাখ্যানাবসর এবোঁদাহয়তে। যন্তপি মন্ত্র 

বিনিয়োগা ত্রান্মণে সর্কেইপি নাংয়াতান্তথাইপি কল্পন্ত্রকা রৈর্ব 1 দ্ষণাস্তরপর্ধ্যালোচনয়া তে 

সর্তেইভিহিতাঃ। অতো বৌধায়নাদিস্থত্রোদাহরণপূর্ববকং ত্রান্গণান্থসারেগ মন্্রর্থ, যোজয়ামঃ ॥ 

ইতি ভাগ্ান্ুক্রমণিকা সমীপ্তা। 

॥ & তৎসদিতি গু ॥ 

যে ত্বাদি+ মন্ত্রের খষি-_এজাপতি। কাত্ান্ুক্রম্ণিকায় তৎসন্বন্ধে উত্ত হইয়াছে ; যথা 

“শাখানদিন্ যাজমানং চ হোতৃন্ হোত্রং চ দাণিকং। তদ্িধীন্ পিতৃমেধং চ নবাহছ কন্ত তদ্ধিদঃ।” 
উত্যারদি। শাখাদি হিষে তা ইত্যাদি প্রপাঠক পর্য্যায়ভুক্ত। “সং ত্ব| সিঞচামি ইত্যাদি 

'অনুবাক্ষটকান্তর্গত মন্্-সমূহ যজমানাখ্য ।” ণচিত্তি ক্ষক্” ইত্যাদি মন্ত্র হোতৃপদবাচ্য। “সত্যং 
প্রপঞ্চে' ইত্যাদি দাশিক হোত্র। পূর্বে/ক্ত চতুর্বধ মন্ত্রনমূহের চতুর্কিধ ত্রাঙ্গণ ও তাহার বিধি 
আছে) পরে যুবাং সং ইত্যাদি পিই্মেব । সেইটী নয়টা কা প্রজাপতি-দৃষ্ট | বেদাঙ্গভৃত ছন্দঃ 
নামক গ্রন্থে ছন্দের বিষয়-বিশেষ দ্রষ্টথা। মন্বগদবাথা।র দ্বার তত্প্রতিপ।ঞ্ঠ অর্থকূপ দেবতার 

বিষ জানা যায়। দেই সকল গন্ধের ন্াখ্য।প্রলঙ্গে ব্রঙগণ্বিশেষ উদাহছত হইয়া থাঁকে। 

ঘিও ব্রাম্মণে মহ্রের সর্বপ্রকার বিনিয়োগ ভায়াত হয় নাই; কিন্তু তথাপি কল্পহথত্রকার 

বঙ্গস্তর পর্যালে।চনা করিয়া সেই সকল বিষয় স্পষ্টকৃত করিয়াছেন। অন্তএব বৌধায়নাদি 

সত্র গ্রন্থ হইতে উদাহরণ।দি সংগ্রহ করিয়া ব্রাঙ্গণানুসারে বেদমন্ত্ের বা।খ্যায় তগ্রাসর হইতেছি | 

| ইতি ভাবয্য।নুক্রমাণক।র বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 

॥& তৎসদিতি ও ॥ 

গ্ ঙ্$ ৪৬ 



শ্ীপ্রীদর্গা--শরণং। 

সম্পাদকের নিবেদন 

যুর্বেদ-সংহিতা, শুক্র ও কৃষ্ণ-দ্বিবিধ। শুরু ও কৃষ্$--যজুর্ধর্দের এই বিভেদ-বিষয়ে 
যাহা প্রচারিত আছে, শুক্ল-যজুর্ধেদের ভূমিকায় তাহা প্রকাশ করিয়ছি। শুক্ল-যভূর্ববেদ-_ 
বাজসনেয়ী-সংহিতা” নামে প্রপিদ্ধ; কৃষ্ণ-যজর্কেদ__“তৈত্তিরী়-সংহিতা” নামে প্রখ্যাত। 
আমরা শুক্ু-যুর্বে সম্পূর্ণ প্রকাশ করির়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ-যজুর্কেদ প্রকাশ 'আরম্ত হইল। 
রু্-যনুর্ধে প্রকাশিত হইলেই-__চতুর্বেদের সংহিতাভাগ সম্পূর্ণ হইবে। 

কষ্ণ-যূর্ক্েদ অশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞীনের অনন্ত ভাগার কৃষ্ণ-মজ্র্বেদের 
অন্তনিহিত রহিয়াছে । কৃ্চ-যজুর্কেদের মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-কর্শে প্রযুক্ত হইয়! অভীগ্দিত ফল 
প্রদান করিত ;-খাষগণের উক্তিতে তাহার প্রমীণ দেখিতে 'প[ই। অধুনা আমরা ক্রিয়া- 
হীন, স্তরাং শন্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। বেদবিষ্ভ।র উদ্বোধনে আমাদিগের মধ্যে আবার 

সেই শক্তি সন্তীবিত হউক, দ্বারা 'অ(মরা ঘুক্তিপথের পথিক হইতে পারি। 
আমি পুনঃপুনঃ বলিয়। আসিয়ছি,_নেদ দর্পণ-স্বনপ। বেদের প্রতি মিনি যে দৃষ্টিতে 

লক্ষ্য করিবেন, উহার নিকট বেদ সেই ভাবেই প্রতিভাত ভইনে। এই লিষয় জদয়ঙ্গম 

করিয়া, আমি বেদ-ব্যাখ্যার একটা ধারা নির্দেশ করিয়াছি । তদনভতসরণে যাহার! বেদ-্যাখায় 

কৃতকার্য হইতেছেন, তাহাদিগের মধ্যে বেদরত্ব শ্লীমান্ প্রমণন।থ সান্ত।লের পরদ[শতা পদে 

পদে লক্ষিত হয়। এই কৃষ্ণ-যজুর্কেদের ব্যাখ্যা তাহারই কৃতিত্বের নিদর্শন। শুর্ল-বজূর্বেদের 
ব্যাখ্যার অনুসরণে কষ্ণ-যজুর্ধেদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি অভিনব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে- 

ছেন। শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হউন,-_বেদব্যাথ্যায় আমার অনুশ্থত পন্থা সুগম হইয়া আসুক | ইতি-- 

পৃথিবীর ০০ কার্য্যালয়, টিয়ার 
ওড়া। | 

১১ই চৈত্র, ১৩৩২ সাল। শ্রীহূর্গাদাস লাহিড়ী শর্মা । 



৮ 

যজর্ব্বেদ-মংহিত।। ৫. 
সি. 

ৰা? + 

[ কুষ্চ-যজুবেবি__ঠতত্তিরীয়-সংহিত। |] 

এগ্রথমং কও । 

(প্রথমোহষ্ুকঃ। প্রথদঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোধনুবকঃ। ) 

াশিশাশপীশীশিশ 6 শিক 

প্রমো মন্ত্র | 

০ 

[কারার নু কালার 
(১-২) ইনমে স্োজ্জে ত্বা। (৩-৪) বায় ব? স্থোপায়ব স্থ। 

|. ূ | 
(৫-৭) (দবে। বঃ সবিত। প্রার্পঘত শ্রেউতমায় কন্মাণ আ। 

| 
প্যারধ্বমদ্িয়। দেবভাগমু, 

ূ ! 

হত? পধ্হ্ুত।? গপ্রজাবতার- 

রর ণ ূ চি ] 
নমীব! অযক্ষা। মা বু স্তেন ঈশত মাংঘশ৬ সো 

নী 

ূ ূ 
রুদ্রন্ত হেতিঃ পরি বে। বৃণক্ত, | 

ৃ রন (৮) ঞ্রুব। অম্মিন গোপতে। স্যাত বহ্বঃ। 

৪4 ূ 
(৯) যঞ্জমানহ্য পশুন। পাহি ॥ ১ ॥ - 

গং ঈ 
রং 



২ যগ্র্ধবেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথন অষ্টক। 

পদ-পাঠঃ। 

| না ] | 

(১) ইষে। ত্বা। উর্জে। ত্বা। (৩-৪) বায়বঃ| স্ত। উপায়ব ইড়াপ-_আয়বঃ। স্থ। 

..] ূ ূ | 
(৫-৭) দেবঃ। বঃ। সবিতা । প্রেতি। অর্পয়তু । অেষ্ঠতমায়েতি । শ্রেষ্ট--তমায়। কর্ণে। 

গর এপ গু থা 

ূ | ] 
এতি। প্যায়ধ্বম্। অদ্রিয়াঃ| দেবভাগমিতি দেব-_-ভাগম্। উর্জন্বতীঃ | পর়ন্বতীঃ | 

প্রজাবতীরিতি। প্রজা--বতীঃ| 'অনদীবাঃ | অধঙ্গাত। মা। বঃ। স্তেনঃ। 

| পর ূ 
ঈশত। সা। অথশ৬স ইতাঘ--শ৬সঃ। কদ্রম্ত। হেতিঃ। 

ূ 
পরীতি | বঃ। বৃণান্দ, | 

ভা এ ৫১ আছ 

. না ূ 
(৮) ঞ্নাঃ। অন্মিন। গোপতাবিতি গোপতৌ। স্ভাত। বহবীঃ। 

ৃ 
(৯) সজমানশ্ত । পশন। পাহি॥ ১। 

রন 4 
4 

দণ্া।ম্সারিনা-বাখা। | 

( -২) হে ভগবন্! “ষে' ( অভীষ্টবর্ষণায় ) “তা (ত্বাং) আহ্বয়ামি ইতি শেষঃ ; অপি, 

“উত্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ ) “ত্বা” (ত্বাং ) আহ্বয়ামি ইতি ভাব । 

(৩-৪) হে ধেবাঃ! যুয়ং “বায়বঃ, ( বায়ুবৎগতিশীলাঃ ) নস্থ' ( ভবথ ), অপিচ “উপায়বঃ। 

( অন্মাস্থ প্রতিষ্ঠিতাঃ ইত্যর্থঃ ) "স্' (ভবথ ইতি শেষঃ)। অতঃ প্রার্থনা--হে দেবাঃ ! 

অন্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়ধ্বমিতি ভাবঃ। 
(৫-৭) “সবিতা” (সৎকল্রণি প্রেরফ্িতা ) “দেবঃ ( গ্োতিমানঃ, জ্ঞানপ্রদঃ ) “বৰ 

(যুন্ম।কং) “শ্রেষ্ঠতমায়' ( সর্বশরেষ্ঠায় ইত্যর্থ;) “কর্ণ ( ভগদারাধনাদিরূপায় সৎকন্ম- 

নিমিত্তায় ইতি ভাবঃ ) "পাপর়তু” (প্রক্ষ্ট্ূপেণ অন্ান্ পরিচালয়তু ); “প্রজাবতী” (লোক- 
পালিকাঃ ) 'উর্জন্বতীঃ ( বলপ্রাগরূপিণাঃ, প্রাণদাত্র্যঃ) পরয়ন্বতীঃ (জ্ঞানপ্রদায়িণ্যঃ, 
অমৃতপ্রদা চ) “অনমীবাঃ ( রোগরহিতাঃ, অজরাঃ ইতি ভাবঃ) “অধক্মা ( ক্ষয্নরহিতাঃ, 

অক্ষরাঃ ) “অদ্গিয়া” (বিনাশরহিতাঃ- হে দেব্য£ যুয়ং ইত্যর্থঃ) “দেবভাগংঃ ( দেবমুদ্ধিত্ত 



১ প্রপাঠক, ১ অন্থবাক।]  কৃষ্ণ-যঞ্জুর্ব্বেদ-মন্ত্র। ৩ 

পন্তাং পুজাং, অন্মাকং ভক্তিভাবং ইত্যর্থঃ ) 'আপ্যায়ধবং ( সমস্ত।ৎ বর্ধীয়ধবং ); “অঘশংসঃঃ 

(পাপপ্রাধান্তখাপকঃ ) “স্তেনঃ” ( ইন্জিয়াদিরূপশ্চৌরঃ ) “বঠ, (যুষ্মীকমন্ুগ্রহেণ ) “মা” (মাং) 
না ঈশত” (হিংসিতুং সনর্থো মা ভূৎ); অপিচ হে দেবা।ঃ! রিজন্' (ক্র,রপ্ররুহিসম্পন্ত 

ভিংসকম্ত ইত্যর্থঃ ) “হেতিও, (আ।যুধঃ ) “বঠ (যুষ্মান্) পরি বুণক্ত” ( পরিহরতু, সর্বতোভাবেন 

পারত্যজড়, না স্পৃশতু ইত্যর্থ: )। 

(৮) এঅন্মিন্ (প্রিদৃশ্ঠমানে ) গোঁপতো” (জ্ঞানারূপন্ত পতৌ পালকে, 'আবারভূতে 

দরদ্দেশে উতি ভাবঃ) পধরবাহ, (সতান্বরূপ|ঃ অন্মাকং বিরঃ ) বিজ্বী* (যুম্মাকং বহনকারিণ্যঃ 

ঈতি যাবৎ ) শ্যাৎ' (সাঃ, ভবেরুঃ,), অথবা হে দেব্ঃ ! যুয়ং €গাপতৌ” € 'আধারভূতে অন্ম[কং 

হন্দেশে ) বাঃ (অবিচলিতাঃ উতাথঃ ভবত, 'অন্ম(ন্ না পরিত্যজত ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 

যুয় 'বহবীঃ ( বভুব্ূপেন বা|রেভত জাবিভ্বত' ইতি শেষঃ )। ভে দ্রেবাঃ! এতাদুশী ধীঃ 

অন্মাস্থ সঙ্জাত। ভবতু, যয! মন্ম(কং জন্দেশে নিতরাং যক্ম।কমধিষ্ঠানৎ ভবেৎ ঈতি ভাবঃ। 

(৯) হে ভগবন্! “িজসানন্ত' (প্রাথকারিণঃ মন ইতি বাব ) পিশুন্, (পাশববন্তিনিচয়ান্ ) 
নাশর ইতি শেষঃ। মাং "পহি। (রক্ষ, পাপাৎ পরিআাণং কুক )। দন পাপপ্রবুভী; নাশয়িক 

ম|ং মোক্ষপদি স্তাপর ইতি ভাবঃ। (১অষ্টক-১প্রপাঠক  ৯নখাক )॥ 
4 

বজাম্বনাদ। ৃ 

(১-২) হে ভগবন! অভাষ্ট প্রদানের নিমিস্ভ আপনাকে আহ্বান 
করিতেছি । অপিচ, হে ভগবনম! শক্তি এবং প্রাণ পাইবার কামনায় 
আপনাকে আহ্বান করিততিহি | 

( ৩-৪) হে দেববৃন্দ! আপনার! বায়ুবং গতিবিশিষ্ট হগেন, তাই 
প্রাথন। করি, বয়ুগতিতে শীত্র আপিয়। আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন 
এবং আমাদিগকে পরিভ্রাণ করুন । 
৪ কন্মের প্রবর্ধক জ্ঞানপ্রদ দেবত।, আমাদিগের সম্বন্ধ 

ভগবদরাধন।দিরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকন্দে আমাদিগকে সর্ববতোভাবে পরিচালিত 
করুন। (আমর। যেন নিয়ত সংকন্মে নিরত থাকি.) ; লোকরক্ষফিত্র 
বলপ্রাণরূপিণী জ্ঞানপ্রদ্াধিক। অজর। অক্ষর! বিনাশরহিত। হে দেবিগণ ! 
ভগবৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদিগের পুজ। ( ভক্তি-ভাব ) আপনারা সর্বব- 
প্রকারে পরিবদ্ধিত করুন; পাঁপের আশ্রয়স্থানীয় ইন্দ্িয়াদিরপ চৌর, 
আপনাদের অনুগ্রহে যেন আমাদিগকে হিংস। করিতে সমর্থ না হয়। 
অপিচ, হে দেবিগণ! ক্রু 'রপ্রকৃতিসম্পন্ হিংসক রিপুসমূহের আয়ুধ আপনা- 
দিগকে যেন পরিহার ( পরিত্যাগ ) করে অথাৎ স্পর্শ করিতে না পারে | 



রী যঞ্তর্ধ্েবেদ-সংহিতা | প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

(৮) সত্যন্বরূপ বুদ্ধিসমূহ যেন আমাদিগের হৃদয়কে জ্ঞানের আধারে 
পরিণত করিয়া আপনাদিগকে তথায় বহন করিয়া আনিতে সমথ হয়। 

অথব|, হে দেবিগণ। আপনার জ্ঞানের আধারভূত আমাদিগের হৃদয়ে 
অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন এবং বহুরূপে তথায় আবিভূতি হউন। 

( ভাবাধ- আমার হৃদয়ে এরূপ ধী সঞ্জাত হউক, যাহাতে আপনারা 
সর্বদ| সেখানে অধিষ্ঠিত থাকেন )। 

(৯) হে ভগবন! প্রাথনাকারী আমার পাশবরৃত্তি-সমুহকে সংহার 
করিয়।, পাপের কবল হইতে আমাকে পরিভ্রীণ করুন। (ভাবাথ এই 
যে, আমার পাপপ্রবুভি-সমূহকে নাঁশ করিয়া আমাকে মোক্ষপথে স্থাপন 

রুরুন। ( ৯অষক - ৯প্রপাঠক ১অনুবাক) ॥ 

মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণাচাধ্য-কৃতং )। 

*-২।  “হষে স্বোজ্জেত্বা” |- দর্শয!গং চিকীষুরমাবাস্তায়াং প্রাতর,গ্রতেতরং হত্বা দর্শবাগ।খং 

£দ্দাগ্নে বর্চঃ। ইত্যাদিভি্মন্ৈর্বক্যু সাম্দাবানরপদন্ব(বানং কৃত্বা হত্ন।পাকঃণ।রথদস্ত্রেণ পলাশ- 

শাথ।ং ছিন্দ্য।ৎ। তণাহ শৌধার়নঃ -“তাদাচ্ছিনভতীষে ত্বোর্জে তা” ই(ত। ভাপন্তত্বস্ব তু্দতদ- 
[ভথায় মন্ত্রভেবপক্ষনপি কঞ্চিনা(শ্রত্য বিনিয়োগভেদনাহ-_-ইষে ত্বে।.স্জ (ত্বতি ভাঞাচ্ছিননাঁপি 

বেষে ত্বেত্যাঙ্ছিনতুযুজ্জে তেতি সংননয়ত্যনুঙাষ্টি বা ইতি। 

সংগদনমুজ্ককরণং | অনুমাজ্জনঘ[নুলে।দোন সংলগ্রধূলা।গ্ঘপনয়নং | সেহনং ন্ত-'ভনপক্ষো 

দৈশিনিনা দ্বিতীয়াধ্য।রপ্রথমপ।দে স্বীক্ৃতঃ। তত্র পলাশশাখায়াঃ গ্রাণন্তাং তঙ্ষণে নামান 
--"তৃতীয়ন্ত।/নিতে। দিবি সোনম আসীৎ। তং গায়ত্র্যাহরৎ। ন্তশ্ত পর্ণশাচ্ছছাত। তৎপণ - 

ইভবঙং। তৎপর্নন্ত পর্ণত্বংশ (ব্রণ কা* ৩ প্রৎ ২ অৎ ১) ৯তি। ছাশন্ম্তাহক।শে প্রসিদ্বত্বা সৎ- 

গ।রভ্যাগেন ন্বলে1কবিবক্ষাং দর্শ(য়তুমিতং পৃথিবীত আরভ্য তৃতীযন্তাং দিবি সেমলনা পূর্বম1সী- 
দিত্যুন্তং। গায়ত্র্যাঃ সোদাহরণঃ “কন্রশ্চ বৈ স্পর্ণী চ৮ (সং কাণ৬ প্র“১ অ০৬ ) ইত্যন্থুবাকে 

“লোদো বৈ রাজা গন্ধর্বেধাসী২” ইতি বহব চত্রাঙ্গণে চ প্রপঞ্চিতং। তদ[হরণাভিঘাতেন 
সে।মন্ত পর্ণ ভূমৌ পতিতং | পক্ষিনপায়া গায়ত্র্ঃ পক্ষ: পতি হ ইতি কেচিৎ। পতিতন্ত পলাশ- 

রূপেণ আ বর্ভাবাস্তন্ত বৃক্ষম্ত পণনএম সম্পন্নং। নচাত্র পর্ণপ্ত কথং বৃক্ষত্বং সম্পন্নমিতি বিশ্পরি- 
তথ্যং বিধাতুরীশ্বরস্তা চিন্ত্যশত্তিত্বাৎ। অন্যথা বীজ|দ্বৃক্ষ ইত্যতাপি কক বীজং কবৃক্ষ ইত্যপি বিশ্বয়ঃ 
কেন বার্যেত। সর্বত্র পর্ণেভ্যো৷ বৃক্ষ ইত্যয়নতি প্রসঙ্গে ২পীন্বরসঙ্কল্প(ভাবেন পরিহর্তব্ঃ। সচ 
সঙ্কল্পঃ কার্ধৈকসনবিগন্যঃ ৷ তক্মাদ্ধেদার্থে কুতর্কৈন” চোদনীয়ং । শাখয়া বংসাপাকরণং বিধর্তে_. 

পত্রদ্গ বৈ পর্ণঃ। যৎপর্ণশাখয়! বংসানপাকেরোতি। ব্রহ্মণৈবৈনানপাকরে।তি” ( ব্রাৎ কা* ১ প্র 

২ অ ১-) ইতি. যথা জগন্লিষ্পাদকং ব্রন্ধ প্রশস্তং তথা যাগনিষ্পাদকম্য পল|শন্ত প্রণস্তত্বা 



১ প্রপাঠক, ১ অন্ধবাক |] কৃষ্ঃ-যঞ্জুর্বেদ-মন্তু। ৫ 

দত্রঙগত্বেন স্বতিঃ | বৈশবেনার্থবাদাত্তরোপপাদিত। পলাশস্ত ব্রন্গসন্বন্ধগ্রসিদ্ধিঃ স্চ্যতে । দেবেষু 

পরম্পরং  ব্রহ্ধতত্বং নিরপয়ৎ্থ পলাশবৃক্ষস্তত্মশৃণোদিত্যেতাদুশো  ব্রহ্গসন্বন্ধঃ | 

ইপান্থবাক্যকাণ্ডে জুহবাঃ পর্ণনয়ীত্ববিধিশেষেহর্থবাদে শ্রায়তে -“দেব! বৈ ত্রন্গন্নবদস্ত। তৎপর্ণ 

উপাশৃণোৎ। স্ুশ্রবা বৈ নাম। যস্ত পর্ণদয়ী জুহূর্ভবতি। ন গাপ৬, শ্লোক. শৃণোতি” 

উতি। এবং ঘত্র যত্রার্থবাদে প্রসিদ্ধি্চকা বৈশন্দহিশবদাদয় পষ্ট্যন্তে তত্র সর্বত্র সতি সম্ভবে 

লৌকিক প্রসিদ্ধিঃ | অন্যথ| অর্থবাদাস্তরপ্রসিদ্ধিরিতি দ্রষ্টব্যং | বৎসাপাকরণ ইব গোপ্রস্থাপনেহপি 

শ[খাং বিনিষুঙ ক্তে- পগায়ত্রো বৈ পর্ণঃ। গারত্রাঃ পশবঃ | তন্মাৎ ত্রীণি ত্রীণি পর্ণস্ত পলাশানি। 

ত্রিপদা গারগ্রী। যৎপর্ণশাখয়া গাঃ প্রার্পয়তি | স্বয়ৈবৈনা দেবতয়া প্রার্পয়তি” (ব্রা কা প্র২ 

মা ১৯) ইতি। পর্ণস্থ গায়ত্রীসন্বন্ধো। ব্দেগম্যঃ সোমাহরণদ্বারতঃ পূর্ব্বমুদাহৃতঃ। অনুমানগন্যো- 

২প্যপরঃ সম্বন্ধো২স্তি গায়ত্রীপাদেষিৰ পলাশপর্ণেষু ত্রিত্বাৰগনাৎ। পশুনাং চ গায়ত্রী দেবতেত্যয়- 

দর্থোহন্ঠ্র দষ্টব্যঃ। ছেগ্ঠ।রাং পলাশশাখায়াং বহুপণত্বপ্রাগগ্রত্বাদিগুণ।ন্বিধর্তে--“যং কাময়েতা পণ্তঃ 

শ্তাদিতি। 'অপণাং তন্মৈ শুদ্কাগ্রথমাতরেৎ | অপশুরেব ভবতি। যং কাময়েত পশুমান্তস্তাদিতি। 

নভপণাঁং ভন্মৈ নভশাখামাহবরেহ | পশ্মন্তমেবৈনং করোতি | বছ প্রাচীঘাতরেৎখ। দেবলোক- 

মভিজয়েৎ। যদ্রদীচীং মন্তম্লেরকং | প্রাচীমুদীচীমাহরতি । উভরোলেণকয়োরভিজিত্যে” (ব্রা « 

কাণ ৩ প্র* ২ অৎ ১) ইতি । যং যজমানমুদ্িশ্তাধবধ্যঃ কাময়েত। স্পষ্টমন্যৎ। যথোক- 
শাখাচ্ছেদনে কং মন্ধং পঠেদিভ্যাশক্কোদাহরতি--“ইষে তোর্জে ত্বেত্যাহ” (ত্রাণ কা ৩ প্রৎ 

২০১) ইতি। তশ্ষিন্ান্্ে বিনিয়েগানুসারেণ ছিনপ্রীতি পদমধ্যান্ৃত্য বাক্যং পুরণীয়ং। 
ইড়িতান্নং সার্বেঃ প্র।ণিভিরিয্ানাণত।ৎ | উগ্ণলিহেতৃরসঃ | “উজ্জে বলগ্রাণনয়ে।£” ইতি ধাতুঃ। 
উদ্জাতে বলং সম্পাগ্ভতেহনরা রসবপয়েতুর্ক,। হে পলাশশাখে দেবানাং ভাগরপদধ্যর্থং 
তবাদাস্থিনদ্সি। ভন্ট দেবস্ত '্লগ্রদরসার্থং ত্বাদীচ্ছিনদ্দীতি ঝাকযার্থঃ। মগ্ত্দ্বত্পক্ষে বিনিয়োগা- 

ননারেণোজ্জে ত্বাসন্্রমার্জীত্যব্যাহীর্যাং। এতন্মন্স্তাবকর্থবাদদাহ-“ইষমেবোক্জং যজমানে 
দধাতি” (ব্রণ ক ৩ প্র* ১ অ০ ১) ইতি। এতন্মন্্পাঠেনাধ্বধর্ভোজনায়ান্নং বলায় চ রসং 

মজমানে সম্পারয়তি। ন চাত্র প্রত্যক্ষবিরোধ আপঙ্কনীয়ঃ। গ্রাবাণঃ প্রবস্ত ইত্যাদিবদস্তার্থবাদন্ত 

প্রশংসারূপগুণবাদত্বাঙ্গীকারাৎ ॥ 

৩-৪। “বায়বঃ স্কোপার়বঃ স্থ” 1- মন্ত্রীন্তরবিনিয়োগমাহ বৌধায়নঃ-ণতয়! বসানপাকরোতি 
ধায়বঃং স্থোপায়বঃ স্থেতি” ইতি। বান্তি গচ্ছন্তীতি বাঁয়বো গন্তারঃ। উপ সমীপে যজমাঁনগৃহে 

পুনরায়ন্ত্যাগ্ছস্তীতুপায়বঃ। হে বৎসাস্তণভক্ষণায় প্রথমং মাতৃসকাশাদপেত্য স্বেচ্ছকসৈবারণ্যে 

গন্তারো ভবত। সায়ং পুনর্যজনানগৃহে সমাগস্তারে। ভবত। অথবা বৎসানাং পরম্পরয়া বাযুদেবতা- 

কত্বাত্তনভেদবিবক্ষরা বায়ুক্বপত্বং ক্রবন্ধধবরু্স্তদ্রক্ষার্থং বৎসান্ব।বুদেবতায়ৈ সনর্পয়তি। অনেনৈৰ 
প্রকারেণ নন্তস্ত পূর্বভাগো ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যায়তে'- “বায়বঃ স্থেত্যাহ। বারুর্বা অস্তরিক্ষ্াধ্যক্ষাঃ। 

অন্ত'রক্ষদেবত্য।ঃ খলু বৈ পশবঃ | বায়ব এবৈনান্পরিবদাতি” (ত্রাণ কা* ২ প্রণ ২ অৎ ১) ইতি। 
অধ্যক্ষ ইতি বচনব্যত্যক়ঃ | বাসুঃ স্বপ্রচারেণাস্তরিক্ষনধিতিষ্ঠতি। অস্তরিক্ষে চ বিঅন্তসঞ্চারায় 

বছুলমবকাশং প্রযচ্ছন্বংসল্লালয়তি। সেহ্রং প্রত্যঙক্ষপ্রসি দ্ধিরর্থবাদাস্তরগতঃ স্বশ্বামিভাবো বা .খলু 

বৈশবৈগ্েত্যতে ।  ত্যৈব মন্তরভাগন্ত প্রকারাস্তরেণাভিপ্রায় আয়ায়তে --€প্র বা এনানেতদা- 



৬ যঞ্র্ধেবদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

করোতি। যদ।ত। বারবঃ স্বেতি” (ব্রাৎ কা ৩ প্রণ ২ অ০১) ইতি। অধবরূ্যরিমং 

'ভাগমুচ্চ।ররতি।  ধদেতেনোচ্চারণেন  বৎসান্ব ঘুত।দ।ম্যুলক্ষণপ্ররুগ্ঠাীকারবতঃ করোতি। 

উত্তরভাগং ব্যাচষ্টে-উপায়বং স্থেত্যাভ |. বজঘানায়ৈব পশূনুপহবয়তে” (ত্রাণ কাৎ ও 

গ্রাণ ২ অৎ ১) ইতি : 

৫-৭| %দেবে| বঃ সবিত। প্রার্পরতু শ্রেষ্ঠ তগার কর্ন 'আ। পায়ধবমদরিয়া দেবভাগ মৃক্জ্বতীঃ 

পয়ন্বতীঃ প্রজাবতীরনমীনা অবক্ষা। ম| বঝঃ স্তেন ঈশত মাহঘশ৬ সো! রদ্রম্ত ভেতিং পরি বো 

বণদ্,” 1 বিনিয়োগমাভ বৌধায়নঃ-"অৈযাং হাতুঃ প্রেরপতি দেবো বঃ সবিতা প্রা রে 

শ্রেষ্ঠ তার কম্মণ আপ্যারধবমদ্রিরা দেবভাগমূজ্জস্বতীঃ পরস্বতীঃ প্রজীবতীরনমীবা 'অক্ষা! মা বঃ 

স্তেন ঈশত দাঁহঘশ৬ সো রুদ্রন্ত ভেতিঃ পরি বে বুণভ্ভিতি” উতি। 

মাপস্তত্বস্ত ত্রীনেতান্মন্বানভিপ্রেভা বিনিয়োগব্ররমাহ দেবে বঃ সবিতা প্রার্পয়তিঠি 

শাখয়৷ গেচরায় গ।ঃ গ্রস্থাপয়তি, প্রপ্থি ভানামেকা* গাং শাখয়েপম্প্ শতি দর্ভৈ্দর্পুর্ীলৈব!- 

'আপায়ধ্বমিতি, রুদ্রশ্ত হেতিঃ পরি বে বুণজ্িতি 'প্রশ্থিতা অন্ুমন্্য়তে” ইতি | 

চে গাবঃ প্রেরকো  দেবোইস্তদ্যাসী পরদেশ্বরোহ তান্তশেষ্ঠায়েন্রবিরূপীয় কন্মণে যুক্ম(নরাণো 

ঘানমন্ডং প্রার্পরত প্রেররন্তিতি প্রথমদক্ধার্থঃ। তগ্ত হন্বপ্ পুর্বভাগে গ্থিতন্ত সবিতপদস্ত "ভাতগঞ্যং 

বাচট্ে__এদেবো বঃ সনিভা প্রাপরত্বিতাভ প্রস্থভো” (ব্রা কা? 5 প্রণ ৯ অ০ ১) ইতি 

প্রেরণায়েতার্থ: | উত্তরভাগং বাচষ্টে-শেঠতমায় কম্মণ ইতাত | এজ্জো হি শেক্ঠতলং কম্ম। 

তক্মদেবমা” (ব্রাৎ কাত 2 প্রৎ ২ অত ১) ইতি | দ্বিতীয়ত্সায়াথট--ভে অপ্রিয়া গাঝো দেও 

স্যেন্রসা দবিরূপং ভাগগ্াপ্যায়ধবং প্রভৃতথাভঙ্গণেন প্রবৃদ্ধং কুরুত। বুম্ম(নপাহর্তং স্তেনশ্চোরো 

মেশত শক্তো মা ভুং। কীদৃশী্যক্মানান্তরস। জণিকক্ষী্া বহ্বপতাও ক্রিমিদোষরহিত: রোগান্তর 

হীনাণ্চ। 'অঘশংসে। ভক্ষণাদিন! তীব্রপাপেন থাকে! ব্যাস্রাদিরপি শভ্তো 2 ভুদিতি। চস 

ম সা প্রথঘভাগে রেখভীগগিতি পদ্য ভাতপর্ধাং শাচষ্টে “ভাপা।রধ্বহপ্রিয় দেখভগদিভ্াও্ক 
'বংসেভাশ্চ তা এত1ঃ পুর! মন্তয্যভ্যপ্চাপারন্ত। দেবেভ্য এবৈনা ইন্জ্ারাৎপ্যারতি” পি 

কা ৩ প্রণৎ ২ অৎ ১) ইতি। যাগার্থপ্রবৃত্তেঃ পুর্বং গোগ্রাসেনে বসভাগো মনুষ্াভাগণ্চ প্রবৃদ্ধো 

ভবতি। উধবং তু ক্ষীরাজ্যরূপো দেবান্তরভাগে। দিরূপ ইন্্রভাগশ্ঠ প্রবদ্ধতে । এবকারেণ 
মনুষ্যভাগব্যাবৃত্তিঃ । দ্বিতীযং ভাগমুপপাদরতি-_-“উজ্জন্বতীঃ পয়স্বতীরিত্যাহ। উর্জ্জং হি পয়ঃ 

সম্ভরন্তি” (ত্রাণ কাণ ৬ প্রণ ২ অৎ ১) ইতি। প্রভৃতঘ[সভক্ষণেন রসাবিক্যসম্পারনং ক্ষীরাধিক্য- 
সম্পাদনং চ লৌকিকদোহে প্রপিদ্ধঘিতি হিশবসাথঃ। তৃতীয়ভাগসা গ্রয়োজনগাহ--« প্রজাবতী- 
রনদীঞ 'অবক্ষ। ইতা1£ প্রঙ্গাতো” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্র" ২ অন ১) ইঠি। বন্ধ্যা ত্তেন ক্িডি 'দোষেন 

| রোগান্তরেণ চ নাস্ত প্রজোতৎপন্তিঃ। তদভাবে ও তু খিগভতে। চতুর্থভ।গ ন্য প্রয়েজনমাহ---“মা 

ঝঃ স্তেন ঈশত দা ঘশংস ইতাহ গুপ্ত” ( ৫ কাত ৩ প্রণ ২ অ১)ইতি। চোরব্যানাদে- 
রশন্তৌ গাঝে রক্ষিতা ভবস্তি। তৃতীয়মস্্পায়মর্থঃ- ক্ুদ্রনাকস্য ক্র ,রদেবপ্যারুধং যুক্স।ন- 

পরিহরত্বিতি। এতম্ন্ত্রপাঠফলমাহ-_“রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্িত্যাহ। রুদ্রাদেবৈনাস্বায়তে” 

(ত্রাণ কাণ ৩ প্র“ ২ অণ ১) ইতি ॥ 

৮। পক্বা অস্িন গোপতৌ স্থাত বহবী*” ।--বৌবায়নঃ__এঞ্জব। ধা বার স্যাত 



১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক |]  কৃষ্ণচ-য্জ্র্ব্বেদ-মন্ত্র | ৭ 

বহবীরিতি যজমানমীক্ষতে” ইতি। আপন্তম্ব₹-“ফ্রবা অন্মিন গোপতৌ স্তাত বহবীরিতি 

বজমানস্ত গৃহানভিপর্যাবর্ততে” ইতি। হে গাবো ভবত্যো ভবৎস্বামিনি যজমানে স্থিরা তবত 

গ্লীতিদানানপহারানুর্ভির্যজনানং লা! ত্যজত, অপত্যপরম্পরয়! বহব্যশ্চ ভবত। এতন্মন্ত্রপাঠং 

প্রশংসতি _“ঞবা অশ্বিন গোপতৌ স্তাত বহবীরিতাহ। প্রুবা এবান্িন্বহবীঃ করোতি” 

(ব্রাৎ পাঁ* ৩ প্রণ১ অণ ১) ইতি॥ 

৯। “্যজমানন্ত পশুন্ পাহি ।-__বৌধাপনঃ--“অখৈতাং শাখামগ্রেণীহহবনীয়ং পর্য্যাহত্য 

ূর্ব়া দ্বারা প্রপাগ্ধ জঘনেন গাহপত্যমগ্রিষ্ঠেইনস্থাত্তরাদ্ধে বাহগ্রযাগারন্তোদ্গৃহতি যজমানন্ত 

পশূন্ পাহীতি” ইতি । আপন্তম্বঃ__“ঘজমানম্ত পশূন্ পাহীত্যগ্রিষ্টেহনস্তপ্ন্যগাঁরে বা পুরস্তাৎ, 

প্রতীচীং শাখামুপগৃহতি পশ্ঠাং প্রাচীং বা” ইতি। অগ্রিষ্ঠমনো ব্রীহিরূপন্ত হবিষো৷ বাহকং শকটং। 
ন*পাঠপ্রয়োজনমাহ _-ণ্ঘজদানস্ত পশুন পাহীত্যাহ। পশুনণং গোপীথায়। তন্মাৎ সায়ং পশব 

উপসঘ্াবত্্স্তে” (ব্রাৎ কা ও প্র ২ অৎ ১) ইতি। গোপীথে। হক্ষণং তম্মাচ্ছাখায়া রক্ষিত- 

সবাক্ছাগার' ভূসে। স্কীপনং নিবাঁপতে । নিবারণং ততফজং চ আহ্--“অনঘঃ সাঁদয়তি গর্ভাণাং ধৃত্যা 

অগ্রপাদার | তম্মাদগঞ্ভীঃ প্রজানাম্প্রপছুকা৮ রে » কাঁণ ৩শপ্প্রৎ ২ অ* ১) ইতি। উচ্চদেশ- 

স্কাপনং ততফলং চাই--“উপরীব নিদধাতি। উপরীব হি স্বর্গো লোকঃ। স্ুবস্ত লোকস্ত 

সমষ্ট্যে” (ভরাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ ০১) ইতি। ইবশন্দ এবকারার্থঃ | সঙষ্টিঃ সম্যগ্যাপ্তিঃ | 

নষ্ুবিনিয়োগঃ | 

ঙ 

অশ্মিরন্থবাকে স্থিতানাং মন্ত্রানাং বিনিয়োগ? সংগৃহৃতে--“ইষে শাখাং ছিরভযজ্জে মার্টি 
বায়েতি বসকান্। অপাকত্যাথ দেবো গাঃ প্রস্থাপ্যাপ্যেতি গাঃ স্পশেৎ॥ রদ্রস্তেত্যভি- 
নষ্ৈতা ঞ্রবেতি গৃহদাব্রজেৎ। যজেতি শীখোপগুহ ইত্যষ্টাবন্থবীকগাঃ” ইতি ॥ স্ৃত্রদধ়ং 
প্রাঙ্গণং চ বিবোবার্থম্দা্তং | সন্দেহস্তাপন্ুত্তার্থ মীমাংসাপ্যত্র বর্ণযতে ॥ 

লোকে তাবদিচারেণ সন্দেহনিবৃত্তিঃ গ্রসিদ্ধা। বেদেহপি তত্র তত্র তত্ববিচীরপূর্ববকং সন্দেহাপ- 
পরনমূপলভামহে। তথ। হাগ্রণপস্থানধ্ষরে বিবাদে বিচারঃ প্রথমকাঁণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে 
নবমেংমবাকে শ্য়তে_“উপস্থেয়োৎ শ্রীতনেপন্কেয়াত্হত্যাহম্নুষ্যায়েননৈ। যোংহরহরাহত্যাখৈনং 
বাচাত স ইন্নৈ। তযুপাচ্ছত্যথ কো! দেবানহরহ্ধ্যাচিম্ততীতি তস্মান্নোপস্তেয়োৎথে খম্বাহুরাশিষে 
বৈ কং বজমান্] যত ইত্যেষা থলু বা আ হিতাগ্রেরা শী্যদরগ্রিমুপ তিষ্ঠতে তন্মাহুপস্থেয়ঃ” ইতি। 
অস্তায়মর্থঃ--প্রতিদিনং সারং প্রাতরগ্রিহোত্রমনুষ্ঠার “উপ প্রয়ন্তো অধবরং ইত্যাদিভিম্বর্ঠৈরগি- 
প্রার্থনলক্ষণমুপস্থীনং কর্তব্যং ন বেতি সংশয়ঃ। ন কর্তব্মিতি তাবৎপ্রাপ্তং। .কুতঃ, 
উপস্থানেনাগ্নেরুপদ্রবপ্রসঙ্গাৎ। তথা হি--“আয়ুদ অগ্রেংস্তায়ুর্শে দেহি বর্চোদা অগ্নেহসি বঙ্টো 
মে, দেহি তনুপা অগ্নেঘসি তনুবং মে পাহি” ইত্ত্যাদিষ,পস্থানমন্ত্রেঘায়ুরাদীনি বহুনি যাঁচযন্তে। 
তত্র যজমান: ্বন্ং হববিদত্বা বইনি যাঁচমানঃ কথমঘ্িং ন বাধেত। লোকে হি ধঃ কশ্চিদরিদর 
মনুয্যো যৎকিঞ্চিজ্জম্বীরফলাদিকং মনুষ্যায়ৈব রাজ্ঞে এ দত্বা তং রাজানং 
প্রতি সহত্রসংখ্যাকধনং যাচতি। স যাঁচকন্তং বাজানং গীড়য়ত্যেব। স চ রাজা তং 
কুপ্যতি (1)। বদ মনুষ্যেঘপ্যেবং তদা কো কা ন্ গ্রতিদিনং যাচিতুং 



৮. যঞ্জুর্রবেদ-সংহিত। | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথন অষ্টক। 

ধষ্টো ভবে। তম্মাদগ্নিনপস্থেয় ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে রাদ্ধান্তোংভিবীয়তে-__ইদং মে 
ভুয়াদিদং মে ভুয়াদিত্যেবং স্বাভীষ্টমখিলন[শাসিতুমেব যজদানঃ প্রজাপতিরূপমিমমগ্রিং বজতে ।' 
আহিতাগ্ের্যজমানন্ত ম্ৈরুপস্থাননেবাধী; | ন চাত্র হবিষো ন্বত্বং শঙ্কনীয়ং নঞ্সামর্থোন 

বর্ঘমানত্বাৎ। তথা চ শ্রয়তে_“থান্তমসি বিশ্ুহি দেবানিত্যাহ। এতম্ত য্জুষো৷ বীর্য্যণ। 
যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা | তাব্দাহুতিঃ প্রথতে। ন হি তদস্তি। যভ্তাবদেব 

স্তাৎ। যাবজ্জুহোতি” (ব্রাৎ কাণ ৩ প্রৎ ২ অত ৬) ইতি। তক্মান্মনুষ্যাণাং ক্রয়বিক্রয়াৰিব 

যজমানদেবতয়োরাগ তংফলে বিশ্রস্তেণ বাবহ্র্তৃং শক্যতে। 

অত এব ভগব্দগীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে কশ্মানুষ্ঠানগ্রসঙ্গেন ম্মঘণতে -দেবান্ ভাবয়তানেন 

তে দেব ভাবয়্ত বঃ। পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেরঃ পরমবাপ্ন্যথ” ইতি ॥ উন্মাদ্ধবিষো 

জন্বীরফলাদিবৈষম্যেণোক্তদেমাঁভাবাঁদ গ্রিরুপস্থের এবেতি সিদ্ধান্ত; । এতদেব জরটয়েতুং বাক্যশেষে 

রাজ্জ ইব দেবতায়াঃ কোপপ্রসঙ্গে। নাস্তীত্যভিপ্রেতা শ্রয়তে_-“ন তত্র জাদ্যন্তীতাহুদ্ো হর- 

ইরুপতিষ্ঠতৈ ইতি। তথ|। পঞ্চমকাগুদ্য পঞ্চম প্রপাঠকে প্রথমান্গবাকেহগ্সিচর়নগতসা 

কপ্য চিৎপশোর্দেবতাবশেষে বিচারিতঃ--“বায়ব্যঃ কাঁণা। 5: প্রজপেতা! ৩ ইত্াহু “দ্বায়বাং 

কৃণ্যাৎ প্রঙ্জাপতেরিয়াং” ইতি। তঠত্রব তৃতীয়ান্ুবাকে চীরঘানা গ্নেরবোমুখত্বমূধ মুখত্বং বেতি 

বিচারিতং_-প্ব্রঙ্গবাদিনো ব্দন্তি হ্যওউগ্রিন্েতবা। ৩ উত্তান। এ ইতি” | মষ্টকীগুপ্য প্রথম- 

প্রপাঠকে চতুর্থান্গবাকে হোমে! বিচারিতঃ_-“ব্রন্ধবাদিনে। ব্রন্তি ভোতবাং দীক্ষিতস্য গুহা 

৩ ই ন হোতব্যা ৩ মিতি' ইতি। তত্রৈৰ নবনান্ুবাকে ক্রেতবো নোমে 41 

ন বেতি বিচারিতং--“ত্রদ্মবাদিনো বদন্তি বিচিত্যঃ সোগা ৩ ন বিচিত্যা ১ ইতি”, ইতি ।* 

তশ্মিন্নেব কাণ্ডে তৃতীয়প্রপাঠকে *ধ্ববুণবজমনয়োঃ পশুষ্পশে। বিচারিতঃ--“ত্রক্ষবাদিনো 

বদস্তযত্বারভ্যঃ পশু ৩ নন্বারভ্যা ৩ ইতি” ইতি। তস্যৈব পঞ্চমে প্রপাঠকে নবমান্থবাকে সো 
যাগস্য তৃতীয়সবনে হারিযে'জননাদকগ্রহং প্রতি হোমো বিচারিত:--“তং ব্যাচিকিতসজ্জুহবানী " 

মা হৌা ৩ মিতি” ইতি। তন্রৈব যষ্টপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ান্থবাকে দেবতাগনামকং খুনিং প্রতি 
সাত্যহব্যনীনকো মুনিঃ পপ্রচ্ছ। যজ্ঞাঙ্গে “দেবা গাতুবিদঃ, ইত্যেতনন্ত্রহোমে সোনমাগং সমাপিত- 

বাঁনসি যজমানে বৈতি প্রশ্নার্থ; ৷ স প্রশ্ন এবং অরত--বাসিষ্টে। হ সাত্যহব্। দেবভাগং পপ্রঙ্ছ 
যতস্থ্জয়ান্বহুযাজিনৌ *ধীয়জো যজ্ঞে ষজ্জং প্রত্যতিষ্ঠিপা ৩ যজ্ঞপতা ৩ বিতি স হোবাচ যঙ্ঞ- 
পতাবিতি'* ইতি। সপ্তমকাগুপ্য প্রথমপ্রপাঠকে গর্গত্রিরাত্রনামকস্য যাগসা দক্ষিণারূপে 

গোসহত্রে চরমধেনো৷ রম্থগমনং ন বেতি বিচারিতং__“সহঅং সহঅতমন্থেতী ৩ সহজতমীং সহ 

৩ মিতি” ইতি । তত্রৈৰ পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমান্থবাকে গবাময়নবিরু তিরূপস্যোৎসর্দিণাময়নস্য 
সম্বন্ধি কিঞিপদহঃ পরিত্যাজ্যং ন বেতি বিচারিতং-“উৎম্জ্যাং ৩ নোংস্থজ্যা ৩ মিতি 

মীমাংসস্তে্বাদিনম্তদাহুরুৎসথজ্যমেবেত্যমাবাদ্যায়া চ পৌরণমাস্যাং চোস্থজ্যমিত্যাহুঃ” ইতি 
এবং ক্রাঙ্গণাস্তরে-পি ব্চারা উ্াহরণীয়া£। তদেবং বেদবাদিনাং বিচারপূর্বকেৎরনিণর়ে 

তাৎপষাতিশয়দর্শনাৎ সর্ববো*পি বেদার্থো৷ বিচার নির্ধেতব্য ইত্যব্গম্যতে । তথা সতি পুনঃ 
পুনঃ সংশয়ো নোদেব্ততি। অন্থা কদাচিৎ স্বুদ্ো পূর্ববপক্ষযুক্তিপ্রতিভানে সতি বিপরীত- 
নির্ণয় সংশয়ে! বা প্রসজ্যেত। 



'১ প্রপাঠক, ১ অন্বাক।] কৃষ্-যভূর্বেদ-মন্ত্র | ৯ 

অতএবোক্তং--“ধর্ম্দে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মবনা। ইতিকর্তব্তীভাগং মীমাংসা 
পুররিষাতি' ইতি ॥ স্বতিরপি-_-“আষং ধর্্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যন্তর্কেণানুসন্ধত্ে 
স ধর্শং বেদ নেতরঃ” ইতি ॥ আর্ষং ত্রহ্গজ্ঞানং । তম্ত জৈমিনিবাদরায়ণাঁভ্যাং মীমাংসা প্রবর্তিত। | 
যেষু বাক্যেষু সংশয়ে নাস্তি তেঘপি মীমাংসয়৷ কিঞ্িদপূর্ববং ব্জ্যতে । অত এব ন্মধ্যতে--ণ্ষস্চ 
ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঞ্ধবরং । তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্ণণো পঙ-্কিপাঁবনপাবনৌ” ইতি ॥ 
তক্মাদস্মাভিস্ততুদনবাকেষু সম্ভতীবিতনীমাংসোদীল্গয়তে। প্রথমং তাবৎ সর্ববেদসাধারণান্থিচীরাগ্- 
দাহরিম্ামঃ। যদ্ুক্তমলৌকিকার্থবৌধকো। বেদ ইতি। তত্র বেদার্থো ছিবিধো ধর্খো ব্রহ্ম চ। 
তয়োর্দন্বং প্রতি বিচারিতং--“প্রত্যক্ষাদ্িভিরপ্যেষ গম্যতে বিধিনাহথ বা। অক্ষার্দীনাং 

প্রমাণত্বান্মেয়ে ধর্মইবভাঁদতে ॥ বর্তমানৈকবিষয়ম্গং ধর্মস্ব ভাব্যতে। অক্ষমূলোহনু- 
মানাদিস্তেন বিধ্যেকমেয়তা” ইতি ॥ স্পষ্টোঙ্থঃ। ব্রহ্গতত্ং প্রত্যপি বিচারিতং--ণঅন্ত্যান্ত- 

মেয়তাইপ্যন্ত কিং বা বেদৈকমেয়তা ॥ ঘটবৎসিদ্ধবস্তত্বাদ্রন্গান্ঠেনাপি মীয়তে | রূপলিঙ্গীদি- 
রাহিত্যানাস্ত াস্তরযোঁগ্যতা ॥ তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোন্তা বেদৈকমে়তা” ইতি ॥ “তং 

ত্বৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি” ইতি বীজ্ঞবঙ্কাঃ শাকল্যৎ পপ্রচ্ছ। অব্রোপনিষৎস্বেবাধিগতঃ 

পুরুষ উপনিষদ; । 'আদিশকেন পিনাবেদলিন্ন্ততে তং. বৃহস্ং” ইতি শ্রতির্বিবক্ষিতা 
তক্মাদলৌকিকার্থবোধাকো বেদঃ। পত্ত প্রাঘাণাং বিচারিতং--বদবাক্যমমানৎ স্যান্সানং বা 

নাসা নানতা। পৃথকৃসঙ্ষে তবীক্ষায়ামনপেক্ত্বর্জনাৎ ॥ বেদেহপি লোকবনৈব বাক্যার্থে 

সঙ্গতিঃ পৃথকৃ। গ্রহীতব্যা ততে। বাক্যং 'প্রধীণং নৈরপেক্ষ্যতঃ” ইতি ॥ “অগ্রিহীলে পুরোহিতং” 
'ছিষে তা” উত্যাদিপদানাং পৃথক্সঙ্কেতাপেক্ষৈঃ স্বার্থে: সহ সঙ্গতিব্ দ্ধব্যবহারৈগৃহীতেতি 

পদার্থ বুধ্যন্থে ৷ জ্যোতিষ্টৌসাদিবাকান্ত সতাজ্ঞানাদিবাক্যন্ত চস্বার্থাভাং ধন্ত্রন্মভ্যাং সঙ্গতের- 

গৃহীতত্বাদস্তি পৃথকৃসঙ্কে তাপেক্ষে ত্যনপেক্গত্বলক্ষণং প্রা্াণ্যং নাস্তীতি চেন্সৈং। লোকে 

তাব্দগবা দিপদানামেব স্বার্থে সঙ্গতিগহাতে ন তু গাফানয়েত্যাদিবাক্যানাং হথাহপি বাক্যার্থে 

বুধ্ত এব। তদ্দ্বেদেইপি বৌধসম্তবাদস্ত্যেব নৈরপেক্গং । বুদ্ধব্যবহাঁ,র লৌকিকয়োরেব 

পদপদার্থয়োঃ সঙ্গতিগৃহাত্যে ন তু নৈদিকয়োরিতি শঙ্কাং নিবারগ্িতুং বীচর্যতে ৷ ইদ্ং 
বিচারিতং-ণলোকা পদপদার্থৌ যৌ ন তৌ বেদে বাহত্র তৌ। রূপভেদাৎপদং 
ভিন্মুত্তানাদিভিদা স্কুটা ॥ বর্ণৈকত্বাৎপদৈকত্বং কাচিৎকী রূপভিন্নতা। প্রার়িকেণ পদৈক্যেন 
পদার্থৈক্যং তথাবিধং” ইতি ॥ 

বৈদ্দিকৌ পদপদার্থে  লৌকিকাভ্যাঁং ভিনৌ। কুতঃ, বূপভেদীৎ। ব্রাক্মণা ইতি লৌকিক: 
পদদন্ত রূপং বেদে ত্রাঙ্গণাসঃ পিতর ইত্য।য়ায়তে। অর্থভেদোহপ্যন্তি। অবাঞ্চে! লৌকিক 
গাবো বহত্তি বেদে তু “্উত্তানা হি দেখ্গবা বহস্তি” ইতি শ্রুতং। অত্রোচ্যতে--য এব 
লৌকিকাঃ পদপদার্থাস্ত এব বৈদিকাঃ। কুতঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যথা প্রযোক্তু ণাং পুরু- 
ষাণাং ভেদে২প্যেকৈকপুরুষস্য বহুরুত্ব উচ্চারণভেদে২পি ত এবৈতে বর্ণা ইত্যবাধিতগ্রত্যভিজ্ঞা- 
নাহর্ণৈকত্বং তগ্নিত্যত্ববাদিভিরভ্যুপগতং। তথা গবাগ্রযাদিপদানাং লোকবেদয়োরবাধিতপ্রত্য- 
ভিজ্ঞানাৎ পদৈকত্বং। কাচিৎ কো রূপভেদো বহুতরপ্রত্যভিজয়! বাধ্যতে। উত্তানহনাগ্ঘর্থভেদশ্চ 

কাচিৎ কঃ | কচিছৃত্তানশব্ববহনশবযোস্তদর্থয়োস্চ ভেদো নাস্তি। তন্মাঘেদে পৃগ্র্যুৎপত্তিনণপে- 
কৃ-্যভূরবেদ্প্, | এ রর পক? ৮ শক পদ করি জপ ১ 



১ যজুর্বেবেদ-সংহিত। | [প্রথম কা, প্রথম অষ্চক। 
ক্ষিত। তথাচোক্তং--“লোকাবগতসামখ্যঃ শব! বেদেইপি বৌধকঃ” ইতি ॥ কর্তৃদোষেণা- 
প্রামাণ্যং নিবারগিতুঘিদং বিচারিতং--”পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়ত। 
কাঠকারদিসমাখ্যানাদ্বাক্য্থীচ্চান্তবাক্যবৎ ॥ সমাখ্যানং প্রবচনাদথাক্যতবং তু পরাহতং। তৎ- 
কত্রনুপলন্তেন স্তাত্ততৌইপৌরুষেয়তা” ইতি ॥ 

বান্মীকীয়ং বৈয়াদিকমিত্যানিসমাখ্যানাদ্রাদায়ণভারতাদিকং যথা পৌরুষেয়ং তথা কাঠকং 
কৌথুমং তৈত্তিরীয়মিত্যাদিসগাখ্যানাদেদঃ পৌরুষেয়ঃ| কিং চ বেদেবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ 
কালিদাসাদিবাক্যবর্দিতি চেন্সৈবং। সম্প্রদায়প্রবৃত্ত্যা সমাখ্যানোপপত্তেঃ । বাক্যত্বহেতু- 

সবন্ুপলব্বিবিরুদ্ধকালাত্যয়াপদিষ্টঃ।  বথাব্যাসবালীকি প্রভৃতয়োহত্র তত্বদপ্রস্থনির্মীণাবসরে 

কৈশ্চি্ুপলন্ধ। অগ্ঠৈরপ্যবিচ্চিননদম্প্রদায়েনোপলভ্যন্তে ন তথা বেদকর্তী পুরুষঃ কচিছুপলন্ধঃ | 
প্রত্যুত বেদস্ত নিত্যত্বং শ্রুতিম্মতিভ্য।ং পূর্ববমুদাহ্ তং। পরমাত্মা তু বেদকর্তীহপি ন লৌকিক: 
পুরুষঃ। তমা কর্তৃদো বাভাবান্নাস্তাপ্রামাণ্যশঙ্কা । তেঘেতেযু বিচারেযু ব্রঙ্গণো মীনাস্তরা- 

গোঁচরত্বং বৈয়াষিকে শান্ষে প্রথমা্যায়প্রথমপাদে “শাস্্যেনিত্বাৎত ত্রেৎ সৎ অ* ১ 

পা ১ স্ ৩) ইত্যন্ত শ্বত্রন্ত দ্বিতীররাকেইভিহিতং। 'অবশিষ্টং তু জৈথিনীয়ে। তত্রাপি লোক- 
বেদীধিকরণং প্রথমাধ্যায়স্ত ৃতায়পাদে । ইতর প্রথমপাদে। তন্ততন্ত প্রমাণভূতসা বেদস্ত 
ভাগ্ব়ং কর্স্থত্রকারকৃতং মন্্ব্রাঙ্ষণয়োব্রেদনামধেয়মিতি | তয়োশ্ 2 অন্্রসাঘান্তন্ত মন্্রবিশেষা- 
ণামৃগাদীনাং চ লক্ষণং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপার্দে বিচারিতং- 'অভে বুগ্রিয় হন্ত্র ম উতি 
দন্বস্ত লক্ষণং। নাস্তাস্তি বাহস্ত নান্তেতদব্যাপ্তাদের বারণাৎ ॥ :।জ্ঞিকানাং সসাখ্যানং লক্ষণং 
পদোষবজ্জিতং | তেইনুষ্ঠানম্মারক।দৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুগ্তরতে” ইতি ॥ মাধানগ্রকরণ ইদমায়ায়তে 
: “হে বুপ্িয় হস্ত দে গোপায়” ইতি তত্র মন্বম্ত লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। অব্যাপ্তয- 
তিথ্যাপ্ত্যোর্বরয়িভূনশকাত্বাৎ। ধিহিতাথন্তাভিধারকো মন্্ ইত্যুক্তে “সস্তায় কপিঞ্জলানা- 

'লভেত” ইত্যন্ত শন্বস্ত বিধিরপত্বাদব্যাপ্তিঃ। দননহেতুন্মস্থ ইত্যুক্তে ব্রাঙ্গণেহতিব্যাপ্তিরিতি 
চেন্সৈবং। বাজ্ঞিকসমাথ্যানগ্ত নিদ্দেষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সম। খ্যাননুষ্ঠ।নম্মীরকাদীনাং মনত 
গদয়তি। “উরু প্রথন্ব” ইত্যাদয়োহনুষ্টানস্মীরকাঃ। “আিমীলে পুরোহিতং? ইত্যাদয়ঃ 
স্ততিরপ|:| “ইষে তা” ইত্যাদয়স্ত্স্তাঃ। ““অগ্ন আয়াহি বী-য়েট ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ | 

এবমস্ভেইপ্যুদাহার্যাঃ | ঈদৃশেধত্যন্তবিজাতীয়েষু সদাখ্য।নমন্ত 7% নান্ঃ কশ্চিদন্ুগতো ধর্মোহস্তি 
নশ্ত লক্ষণত্বমুচ্যেত। তকম্মাৎ স্মাখ্যানং মন্ত্ুলক্ষণং | 

খগ|নিলক্ষণে পুর্ব্বোস্তরপক্ষাবাহ-“নকৃসণনযজুষাং লহ্গা সাংকর্য্যাদিতি শঙ্ষিতে। পাদশ্চ 
গাতিঃ প্র্নিষ্টপাঠ ইত্যক্বসংকর২” ইতি ॥  ইদ্মায়।য়তে -'"অহে বুদ্ধিয় মন্ত্র যে গোপায়। 
বমৃষরত্তৈবিদ| বিদুঃ | খচঃ সামানি বজু৬বৃষ” ইতি। ত্রীন্বেদান্বিদস্তীতি ত্রিবিদক্ত্িবিদাং সম্বন্ধি- 
নোইধ্যেতারস্ত্রেবদাঃ। তে চ যং মন্ত্রভাগমুগাদিরূপেণ ত্রিবিধং বিদস্তি তং গোপায়েতি যোজনা । 
তিবধানামুকসাময্তুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। সাঙ্ক্যস্ত ছুষ্পরিহার্য্যতাৎ। 
অধ্যাপক প্রসিদ্ধেঘূণেদীদিষু পঠিতে! মন্ত্র খগানিরিতি হি লক্ষণং বক্তব্াং। তচ্চ মন্থীর্ণং। 
তথাহি-_“অগ্যয়ে মথ্যমানায়াঙুক্রহি” “ছাবধ্ণনাভ্ঠাং প্রোহ্মাঁণাভ্যাসম্ক্রহি” ইত্যাদীনি 
যজৃ৬যি খণ্েদে সমাক়্াতানি। দেবো বং সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ 



১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক |]. কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র। ১১ 

কুধ্যস্ত রশ্মিভিঃ” ইত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ধেদে সম্প্রতিপন্যজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তন্ত 

ুষ্টমস্তি। খগ্রূপত্বেন তদ্তাঙ্গণে ব্যবহৃতত্বাৎ। “সাবিত্রযঙ্চা” ইতি হি ক্রাহ্মণং। “এতৎদাম 
গায়ন্নান্তে” ইতি .প্রতিজ্ঞায় “হাওবু হাওৰ” ইত্যাদিকং সাম যজুর্কেদে গীতং। “অক্ষিতমসি” 
“অচ্যুতনদি” %প্রাণসংশিতমদি” ইতি ভীণি যজ্ংষি সামবেদে সমায়ায়স্তে। তগ্মান্নান্তি লক্ষণ- 
মিতি চেন্ন। পাদাদীনামসক্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। পাদেনাদ্ধর্চেন চৌপেত বৃত্তবদ্ধা মন্ত্র খচঃ। 

গাতুুপেত! মন্ত্াঃ সামানি। বৃত্তগীতিবঞ্জিতত্বেন প্রশ্িষ্টপঠিতা মনতরা যজুংষীতি ব্যবস্থিতং লক্ষণং 
প্রথমাধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পাদে মন্ত্রেঘন্তদ্বিচারিতং__ণমস্থা উরু প্রথস্বেতি কিমদৃষ্টেকহেতবঃ। 

যাগেষত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ ॥ ব্রাহ্মণেনাপি তন্থানান্ন্ত্াঃ পুণোকহেতবঃ ॥ ন 
তত্ভানন্তদৃষ্টবাদৃষ্ং বরমদৃষ্টতঃ৮ ইতি ॥ “উরু প্রথস্ব” ইত্তযয়ং কশ্চিন্ন্ত্ঃ | তস্যায়মর্থঃ-_ভোঃ 
পুরোডাশ ত্বমূরু বিপুলং যথা ভবতি তথা কপালেু প্রথস্ব প্রনরেতি। ইঈদৃশা মন্ত্রী যাগপ্রয়োগে- 
ষ চ্চার্য্যদাণা অদৃষ্টমেব জনয়স্তি ন ত্র্থ প্রকাশনায় তদুচ্চারণং। পুরোডাশপ্রথনরপার্থন্ত ত্রাক্মদ- 

বাক্যেনাপি সিদ্ধেঃ। “উরু প্রথস্েতি পুরোডাশং প্রথয়তি” ইতি হি ব্রাঙ্গণবাকাঘিতি চেৎ। 

নৈতদযুক্তং। অর্থপ্রত্যায়নস্ত দৃষ্টপ্রয়েজনন্ত সম্ভবে নতি কেবলাধৃষ্টন্ত কল্পফিতুমশকাত্বাৎ। তশ্ম! 
দৃষ্টমর্থানুম্মরণমেব যাঁগগ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্ত প্রয়োজনং। ব্রাঙ্গণবাক্যেনাপার্থীনুস্মরণসম্ভবে 

মন্ত্রেণৈবানুস্মরণীয়মিতি যো নিয়ম্তস্তাদৃষ্টং গ্রয়োজনমস্ত। নম্ধু দন্তস্তানুষ্ঠেয়া্থম্মারকত্বং ক্ষচি- 
দনুপপন্নং। তথা হি_-“দিবো বা বিষ্ণবুত বা পৃথিবা! মহে! বা বিষ্ণবুত বাহস্তরিক্ষাদ্বন্তৌ পৃণস্ব 

বহুভির্বসব্যৈরাপ্রধচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ” ইত্যন্মিনন্ত্রে বনমাণাস্ত ইত্য্থঃ প্রতীয়তে। অস্- 
্েয়াথস্ত শকটস্থাপনাক়াইধারভূতকাণ্িস্থাপনং। তত্ত, ব্রাঙ্মণেন বিধীয়তে--দিবো বা বিষ্ণবুত 
ব৷ পৃথিব্যা ইত্যাশীপনষষ্জা দক্ষিণস্ত হবিদ্ধীনস্ত মেথীং নিহস্তি” ইতি । নায়ং দোঁষঃ। অস্তা 

ধিকরণস্ত লিঙ্গবিনিয়োগবিষয়ত্বাৎ। উদ্াহতস্ত মগ্রঃ এুত্যা বিনিযুজ্যতে | 
দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমে পাদে মন্ত্েষগ্দ্বিচাতিতং | “দেধাংশ্চ বাভিযজত ইত্যাথ্যাতং তু 

মন্ত্রগং ৷ বিধায়কং ন' বাহন্তেন সমত্বাত্তদ্িধায়কং ॥ যচ্ছব্দাদেঃ ক্ষীণশক্তিন বিধিক্্রিবিধং ততঃ । 
আখ্যাতমভিধানং চ প্রধানগুণকর্মণী” ইতি ॥ অয়ং মন্ত্র আয়ায়তে-_-“দেবা৬শ্চ যাভির্যজতে 

দ্বাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ* ইতি । অয়মর্থঃ_গোপতির্যজমানো যাঁভিগ্গোভি- 
দেঁবান্ যজতে যাশ্চ গ! ব্রীক্গণেভ্যো দদাঁতি চিরমেব তাভিঃ সহ পরলোকেহবতিষ্ঠত ইতি। 
তত্র যথা ব্রাহ্মণগতমাখ্যাতপদং প্রধানগুণকর্মগোরন্ততরস্ত বিধায়কং তথা! মন্ত্রগতমপীতি চেন্মৈবং | 
বচ্ছব্বাদিন! বিধিশক্তেঃ ক্ষীণত্বাৎ । সতি হি যচ্ব্ে তন্ত বাক্যন্তান্থবাদকত্বং প্রতীয়তে ন তু 
বিধায়কত্বং। বচ্ছব্দাদেরিত্যা দিশবেনাহমন্ত্রণোতৃমপুরুষাদয়ঃ ৷ ্বাঁয়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ” ইত্যা" 

ম্ত্রং। “অগ্নয়ে জুষ্ং নির্বপামি” ইত্যুত্মমপুরুষঃ| তম্মাদাখ্যাতন্ত প্রধানকর্মমবিধায়কত্বং গুণ- 
কর্মমবিধাকক্নত্বং চেত্যেবং স্বাবেব প্রকারৌ ন ভবতঃ কিং ত্বভিধায়কত্বমিতি তৃতীয়েংপি প্রকারঃ। 
ততো মন্ত্রগতমাখ্যাতং ন বিধায়কং। প্রধানগুণকর্্মণোস্ত লক্ষণং বক্ষ্যতে। এবমেটৈর্কিচারৈরয়ং 
নির্ণরঃ প্রন্কতে সম্পন্নঃ। “ইযেত্বোর্জে তব” “ত্রদ্গবিদাগ্রোতি পরং” ইতি কাগুঘরপ্রতিপান্ধার্থে 
ন মানাস্তরগম্যঃ। কাগুদয়গতবাক্যন্ত নাস্তি পৃথকৃসক্কেতাপেক্ষা। তত্রত্যো পদপাদার্থে 
লৌকিকাবেব। তবাক্যং চন পৌরুষেরং। অভিযুক্তসমাখ্যানং মনত লক্ষণং। প্রশ্িষ্টপাঠো 



১২ য্ুর্ধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক 

মনতরবিশেষস্ত যজুযো৷ লক্ষণং | 'নির্দোযত্ামনতস্ত স্বারথানুষ্ঠানকালে ্বর্থনারকনতং প্রয়োজনং। নন 
গতং চ বায়বঃ স্থ সবিতা প্রার্পয়তু ইত্যাদিকং ন বি য়কখ্তি। 

ইখং মন্ত্রে সামান্া বিচাধ্য বিশেষো বিচাধ্যতে। “ইযেত দির একো ভিন্ন! বৈকঃ ক্রিয়াপদে 
অসত্যর্থাম্মারকত্বাদেকাদৃ্টন্ত কল্পনাৎ ॥ ছেদনে মার্জনে চৈতৌ বিনিষুকো ক্রিয়ারদ। অধ্যাহতে 
্মারকতবান্মপ্রতেদো হর্থভেদতঃ” ইতি ॥ “ইযে ত্বোর্জে ত্বা” ইত্য্র ক্রিয়াপদ্ধাভাবেন “উর প্রথস্ব” 
ইতি মন্ত্বদর্থন্নারক ত্বাভাবাদদৃষ্টর্থত্বে সত্যেকাদষ্টকল্পনে লাঁঘবাদেক এব মন্ত্র ইতি চেন্মৈবং। 
শাখান্তরে “ইষে ত্বেত্যাচ্ছিনত্ত র্জে ত্েত্যনথমাষ্টি” ইতি বিনিয়োগভেদশ্রবণাৎ। তদচ্ুসারেণেষে 
ত্বেত্যাচ্ছিনদ্মুযর্জে তাত ক্রিয়াপদেংধ্যাহৃতে সতি ক্রিয়াভেদাতিন্নোইয়ং মন্রঃ। 

অথ ব্রাক্মণবিষয়বিচারাঃ। ভঙ্লক্ষণং দ্বিতীয়াধ্যায়প্রথমপাদে বিচারিতং-_“নান্ত্যেতদৃত্রাঙ্মণে- 
ত্যত্র লক্ষণ নিগ্থতেহথ বা। নাস্তীয়ান্তো বেদ ভাগ ইতি ক্লু প্তেরতাবতঃ ॥ মনত ব্রাঙ্মণং চেতি 
দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ | অনদবান্দণগিতোতত্বেরাক্গণলক্গণম” ইতি॥ চাতুর্মান্তেঘিদ- 
নান্ায়তে--“এতদ্ত্রাঙ্মণাগ্তেব পঞ্চ হবী৬ষি” ইতি । তত্র ্রাহ্মণন্ত লক্ষণং নান্তি। কুতঃ। 
বেদভাগানী মিযন্তানবধারণেন ত্রাঙ্দণভাগেষক্ভাগেষু চ লক্ষণন্াব্যাপ্তযতিবযাপ্য্োনিরাকর্তমণক্য- 
ত্বাং, ইতি চেন্ন। ভাগৰয়াঙ্গীকারেণ মন্তরব্যতিরিক্তো ভাগো ব্রাহ্মণ ঘিতি লক্ষণন্ নি্দোবসথাৎ। 
নন্থু বরশ্দযজ্ঞগ্রকরণে মন্ধব্রাঙ্মণব্য তিরিক্তা ইতিহাসাদরোহপি ভাগা আম্নায়ন্তে -“যদত্রহ্ষণানীতি- 

হাসান্ পুর(ণানি কল্পান্ গাঁথা নারাশ৬সীঃ” ইতি। মৈবং। বিগ্রপরিব্রাজকন্তায়েন ব্রা্গণাগ্থ- 
বাস্তরতেদীনামেবেতিহা সার্দীনাং পৃথগভিধানাৎ। “দেবাস্রাঃ সংযত্ত। আসন্” ইত্যাদয় ইতিহাসাঃ। 
“ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাহসীৎ” “ন গ্ভৌরাসীৎ” ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রদ্য 
্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণং। কর্ত্বারুণকেতুকচয়নপ্রকরণে সমায়ায়তে--”ইতি 
নন্্াঃ, কল্পেইত উধব'ং, যদ্দি বলি, হরে” ইতি। অগ্নিচয়নে “্যমগাথাভিঃ পরিগায়তি” 
ইতি বিহিতা মন্্বিশেষা গাথা: | মনুঘ্বৃতান্তগ্রতিপাদিকা খচো নারাশংস্ত;। তম্মাননতা্ণ 
ব্যত্তিরিক্তভাগাভাবাল্লক্ষণং সুস্থিতং। তচ্চ ত্রাঙ্ষণং ছ্িবিধং বিধিরূপমর্থবাঁদরূপং চেতি। 
িৎপর্ণশাখয়া বত্দানপাকরোতি” ইতি বিধিঃ। “তৃতীয়স্তামিতো দিবি সোম আসীৎ 
ইত্যাদিকোহর্ঘবাদঃ ৷ তত্র বিধেঃ গ্রামাণ্যং প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রতিপাঁদিতং। “অবোধকো| 
বোৌধকো বা ন ত্বাবদ্ধোধকো বিধিঃ। শক্তেরলৌকিকে ধর্শে গ্রহণ ছুর্ঘটং ধতঃ॥ সমভিব্যাহতে 
ধর্ধে শকিগ্রহণসম্ভবাৎ। বোধকস্ত বিধেশাত্বমনপেক্ষতয়৷ স্থিত, ইতি॥ ধরো নামানুষঠান- 
জন্ঠাপূুর্ববং তদ্ধেতুর্যোগো বা। তন্তালৌকিকত্বেন গবাহর্থববৃদ্ধবাবহারা বিষয়ত্বাৎ সঙ্গতিগ্রহণং 
নান্তি। ততো বিধেরবোধকত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেন্মৈবং। প্রসিদ্ধার্থৈঃ পর্ণপাখাদিপনৈঃ 
সমতিব্যান্বতন্তাপাকরোতীতি প্স্াপূর্বপর্ধযবসায়িস্র্থে শক্তিগ্রহণসম্তবাৎ। বথা৷ গ্রভিন্নকমলো- 
দরে মধুকরো মধুনি পিবতীত্যত্র মধুকরশবন্তার্থমজানান ইতরপদার্থানামর্থমবগত্য তৎসমভি- 
্যাহীরাৎ কমলমধ্যগতে মধুপানং কুর্বতি ভ্রমরে মধুকরপবন্ত শাক্তং গৃহ্বাতি তদ্ৎ। অতে] 
বোধকস্থাগ্ম,লপ্রমাণানপেক্ষত্বাচ্চ বিধিঃ স্বত এব প্রমাণং | ন চ প্বৎসানপাঁকরোতি” ইত্যত্র 
বিধারকানাং লিঙুলোট্তব্যপ্রত্যয়ানামভাবাদাবধিত্বমিতি শঙ্কনীয়ং। ত্রতবঙ্গোপবীতবদপুরবার্থতে 
সতি পঞ্চমলকারাশ্রয়ণেন বিধিত্ন্তবাৎ । 



১ প্রগাঠক, ১ অন্বাক। |] কৃষ্ত-যজুর্ব্বেদ-মন্তু | ১৩ 

এতচ্চ তৃতীয়াধ্যায়ন্তে চতুর্থপাদে বিচারিতং | “উপব্যানেহমুবাদো বা বিবিব্বাইছ্থো। যতঃ স্থৃতৌ। 

প্রাপ্তং মৈবমপূর্বস্বাৎ ক্রতৌ লেটা বিধীয়তে” ইতি ॥ দর্শপুর্ণমাসপ্রকরণে ত্রত্বর্গত্বেন বন্স্তোপ- 

বীতত্বমায়ায়তে-_-“দেবানামুপব্যয়তে দেবলক্ষণষেব তত কুরুতে” ইতি। তরদদিদং বাক্যমুপবীত- 
ত্স্তান্ুবাদকং না বিধায়কং বেতি সংশয়ঃ | পনিত্যোদ্কী নিত্যষজ্ঞোপবীতী” ইতি স্বৃত্যা 

পরাপ্তত্বাদ্িধায়কানাং লিভীদীনামভাবাচ্চান্থবাদকমিতি প্রাপ্ডে ব্রমঃ-_পুরুষাখন্ত স্থত্যা প্রাপ্তা- 

বপি ক্রত্বর্থস্ত প্রাপ্ত্যতাবাৎ পঙ্কমলকারেণ দর্শপূর্ণমাসাঙ্গতয়া বিধীয়ত ইতি রাদ্ধাস্তঃ | তেনৈব 
্যায়েন “ব্ৎসানপাকরোতি” ইতাক়ং ন প্রথমলকারঃ কিন্তু পঞ্চমলকারঃ| তন্ত চ বিধায়কত্বং 
“লিঙ্র্থে লেট” ( পাণ স্থৎ অণ্ ৩ পা* ৪ সৎ ৭) ইতি হুত্রসিদ্ধং। নম্বেবমপি “যৎপর্ণশীথয়া” 
ইত্যন্বাদত্বগমকেন যচ্ছব্দেন বিধিশক্তিপ্রতিঘাতঃ “দেবা৬শ্চ যাভির্যজতে” ইত্যাদিবদিতি 
চেন্সৈবং। উপরিধারণন্যায়েন যচ্ছবদস্ত বাঁধিতত্বাৎ। স চ ন্তায়স্তশ্মিন্নেব পাদেইভিহিতঃ-- 

“ধারয়তাপরিষ্টীদ্ধি দেবেভ্য ইতি সংস্তবঃ। বিধিব্বাহগ্ভো ধতেঃ পিত্ো প্রোক্তায়াঃ পূর্ববৎ 
স্ততিঃ ॥ উধ্বং বিধারণং প্রাপ্তং সমিধো নান্তমীনতঃ। অতো! হিশবসস্ত্যাগাদপুর্ববার্থো 

বিধীয়তে” ইতি ॥ প্রেতাগ্রিহোত্রে জয়তে--“অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রব্ছেপরিষ্টাদ্ধি দেবেভ্যো 
াঁরয়তি” ইতি । অত্র পিত্রাং হবিহোতুং হস্তে ধারয়ন্ যদা মন্ত্রং পঠতি তর্ানীমুদ্ধ তন্তাধস্তাৎ 

সমিধং ধারয়েৎ, ইতি যদ্বিবীরতে তদেতদ্ৈবিকেনোপরিধারণেন স্ত,রতে। কুতঃ। হিশববাদন- 
বাঁদত্বগ্রতীতেঃ। তত্রত্যে পুর্ব্বাধিকরণে-_-ণপ্রীচীনাবীতী লোইযেদজ্ঞোপবীতী হি দেবেড্যো 
দোহয়তি যে পুরোদঞ্চে দর্ভাস্তান্দক্ষিণাগ্রান্ স্ণীয়াৎ” ইত্যন্বিয্দাহরণণ্বয়ে যজ্জৌপবীতিত্বো- 
দগগ্রত্ববা ক্যযো হিশব্বযচ্ছবদযুক্তয়োর্ক্ধায়কত্বমপোগ্ার্থবাদত্বং নির্ণীতং তদ্বদত্রাপীতি প্রাপ্তে 

বরমঃ-বিষমো৷ দৃষ্টান্তঃ। দৈবিকে যজ্ঞোপবীতিত্বোদগগ্রত্বয়োন্মীনাস্তরপ্রাপ্তত্বাদ্ধিশব্বহচ্ছব্বাব- 

বাধিত্ব! তত্রার্থবাদত্বং বক্ত,মুচিতং। উপরিধারণে ত্বপ্রাপ্তত্বাদ্ধিশব্বং পরিত্যজ্য বিধিরেবাত্যুপ- 
গন্তব্য: | এবং সতি বৎসাঁপাকরণন্তাপাপূর্ববার্থত্বাদ্যচ্ছব্দপরিত্যাগেন বিধিরেব যুক্তঃ | নন লোকে 
সায়ংদোহার৫িভিঃ প্রাতর্ধৎসা গোভ্যোংপাক্রিয়স্তেংতো লোকত এব প্রাপ্তত্বান্ন বৎ্সাঁপাকরণং 
বিবেয়মিতি চেন্মৈবং। অবঘাতনন্নিয়মা পূর্ববহেতুত্বেন বিধেয়ত্বীৎ | 

অবঘাতন্তায়শ্চ দ্বিতীয়ধ্যায়স্ত প্রথমপাদে বর্ণিতঃ-__“অবঘাতাদিনাইপূর্ববমুৎপাগ্তং বিগ্তে ন 
বা। য্জতাদিব্দস্তেব বাক্যবৈয়র্্যমন্যথা। দৃষ্টে তুষবিমোকেহস্তি নাপুর্বং দ্রব্যতন্ত্রতা। 
শ্তাদজত্যাদিবৈষম্যং নিয়মাপূর্বরুদ্চঃ, ইতি ॥ যথা “দমিধো যজতি” ইত্যত্র যাগজন্যমপূর্ববমস্তি 
তথা পক্রীহীনবহস্তাৎ” ইত্যত্র/পি তদভ্যুপেয়মন্তথ বিধিবাক্যবৈযধ্প্রসঙ্গাদিতি চেন্ন। ৃষ্টে 
সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনস্তান্তাযাত্বাৎ। ন চাত্র যজত্যাদিবিধিসাম্যমস্তি, গুণকর্মত্বেনাবধাতন্ত দ্রব্য- 

তন্্ত্বাৎ। যাগস্ত প্রধানকর্ম। অয়ং চ কর্ম্মণাং ভেদো জৈমিনিন! শৃুত্রত্রয়েণ ম্প্টীকূতঃ-- 
“তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি। যেস্ত দ্রব্যং চিকীর্ধ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েত তত্ত ভ্রব্যপ্রধানত্বাৎ। 
ঘেস্ত দ্রব্যং ন চিকীর্ধ্যতে তানি প্রধানভূতানি ভ্রব্যন্ত গুণভূতত্বাৎ” ইতি। ধৈস্ত কর্মভি্র্য- 
মুখপাদয়িতুং সংস্কর্তং বেস্যতে তেষু কর্মন্থ গুগত্বং। কুতঃ। তত্ত কর্ণণো ভ্রব্প্রধানত্বাৎ। 
্রব্যং প্রধানমন্তেতি বন্ুত্রীহিঃ। “যুপং তক্ষতি” “আহবনীয়মাদধাতি” ইতাদৌ যুপাহবনীয়াদি 
বযমুৎপাদকিতুমিত্ততে। “ভরীহিনবহস্তি” “তুলান্, পিনষি” ইত্যত ্রীহাদি র্রেবাং সংক্র্ত মিইং। 



১৪ যজুর্বেেদ-সংহিতা | | প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক | 

“আজ্যেন প্রযাজ। ইজ্যস্তে” ইত্যাদিষূক্তবৈপরীত্যাৎ ্রধানকর্ত্ং। অতো যজতিবৈষমযল্লাব 
ঘাতোংপুর্বজনকঃ | ন চ বিধিবাক্যবৈযরঘং নখবিদলনাদিনাইপি তওুলনিষ্পত্তিসস্তবে সত্যবঘাতে- 
নৈব তুল! নিষ্পাদনীয়! ইতি তন্নিয়মজন্তমপুর্ব্ং বোধয়িতুং বিধেরপেক্ষিতত্বাৎ। তছুচ্ছাস্ত্ীয়াপা- 
করণেনৈব সায়ং দোহঃ সম্পাদনীয় ইতি নিয়মবিধিরস্ত। উক্তেষু বিধিসামান্বিচারেঘেতে 
নি্ণয়াঃ সম্পন্নাঃ__বিধিরলৌকিকধর্মবোধকঃ। পঞ্চমলকারাশ্রয়ণেন বিধায়কত্বং। অগ্রাপ্তার্থে 
যচ্ছব্াদয়ো ন বিধিবাঁধকাঃ। সংস্কারকর্প দৃষ্টার্থসম্তবেহপি নিয়মাপূর্বার্থমপীতি। 

শাখাহরণ এব চতুর্থাধ্যায়ে বিচারিতং কিঞ্চিদ্দিতীয়পাঁদে। “্প্রীচীমাহরতীত্যত্র দিকশাখা 

বাহস্ত দিকৃশ্রতেঃ। আহাধ্যত্বং দিশে। নাস্তি শাখা তেনৌপলভ্যতে” ইতি ॥ “্ষৎ 

প্রাচীমাহরেৎ” ইতি বাক্যে প্রাচীশবেন মুখ্যা দিগ্িবক্ষিতেতি চেন্ন। দিশ আহর্তূমশক্যত্েন 
দিকসন্বস্ধিস্তাঃ শাখায়! উপলক্ষণীয়ত্বাৎ | তন্মিম্নেৰ পাদেহস্তদ্বিচারিতং। “শাখাং ছিত্বোপবেষং চ 
মূলে কুববীত' শাখয়া। নুদেদ্বংসান্ কপালানি স্থাপয়েছ্ুপবেষতঃ ॥, দয় প্রয়োজনং ছিত্তেবর্বৎসা- 

পারুতিরেব বা। স্যাগ্চোইগ্রমূলয়োরত্র বিভজাবিনিয়োগতঃ ॥ উপব্ষং করোতীতি সাকাজ্ছোহ 
টযর্থমূলতঃ | পূর্যযতেহতোহ্নুনিষ্পাদী স তন্মাদ্যুজ্যতে২স্তিমঃ” ইতি ॥ 

ইদমাস্নাক়তে--“মুলতঃ শাখাং পরিবাস্তোপবেষং করোতি” ইতি। অস্তায়মর্থঃ__যেয়ং “ইষে 

বা” ইতি মন্ত্রণোবচ্ছিন্না শাখা তাং পুনন্ম,লে ছিত্বা তং মূলভাগমুপবেষং কুর্ধ্যার্দিতি। অত্র 
তয়োর্খ, লাগ্রয়োঃ পৃথপ্বিনিয়োগ আয়ায়তে--“উপবেষেণ কপালাঙ্্যপদধাতি শাখয়া। বংসান- 

পাকরোতি” ইতি। অত্র কপালোপধানং বৎসাপাকরণং চেত্যুভয়ং শাখাছেদনস্ত প্রযোজকং। 
কুতঃ।' অগ্রমূলয়োঃ সাম্যেন বিভজ্য বিনিয়োগাৎ ইতি চেইন্সবং। উপবেষং করোতীত্যয়ং 

বিধিরুপবেষস্ত প্রক্কতিদ্রব্যমপেক্ষতে। সা চাপেক্ষা মূলেন পূর্ধ্যতে। তচ্চ মুলং শাখার্থং। 
“ইয়ে ত্বোর্জে ত্েতি তামাচ্ছিনত্তি” ইত্যত্র ছিন্নায়াঃ সমূলায়াঃ শাখায়াঃ সৌকধ্যার্থং পরিবাসন- 
বাক্যেন পুনর্দলাপাঁদানকং ছেদনং শয়তে। ন চাসতি মূলে মূলাগাদানকং ছেদনং সম্ভবতি। 
তন্মাচ্ছাধার্থমেৰ মূলং ন তৃপবেষার্থ। অতোহন্তার্থমূলানুনিষ্পন্নোপবেষেণ ক্রিয়মাণং কপালৌপ- 
ধানং ন শাখাছেদনস্ত প্রযোজকং, কিং তু বনাপাকরণমেব তত্প্রযোজকং । তথা সতি. ষত্র 
শাখায়াঃ প্রথমচ্ছেদনেনৈর সৌকর্যং সম্পদ্ঘতে তত্রোপবেষসিদ্ধক্নে পুনঃ প্রষদ্ধেন মূলং ন 
সম্পাদনীয়ং, কিং তু লৌকিকেন কেনচিৎ কাষ্ঠেন কপালান্্ুপধেয়ানীতি বিচারস্ত ফলং সিদ্ধং। 

্রাহ্মণে বিধিভাগশ্ত সামান্তবিশেষবিচারাঃ প্রকাশিতাঃ। অথার্থবাদবিচারাঃ প্রদশ্যন্তে-- 
“বাযুর্বা ইত্যেবমাদেরর্৫থবাদন্ত মানতা। ন বিধেয়েহ্তি ধর্মে কিং কিং বাহসৌ তত্র বিদ্বাতে ॥ 

বিধ্যর্থবাদশব্ধানাং মিথোপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ। নীস্তযেকবাক্যতা ধর্মে প্রা্াণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ | 

বিধ্যর্থবাদৌ সাকাজ্ছো প্রাশস্তযপুরুঘার্থয়োঃ। তেনৈকবাক্যতা তন্মাদ্বাদানাং ধর্মানতা” ইতি. 
কাম্যপণুকাঁণ্ডে বিধ্যর্থবাদৌ শ্রয়তে-_“বায়ব্য৬. স্বেতমালভেত ভূতিকাম:” ইতি বিধিঃ। 
“বাযুর্ববে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যর্থবাদঃ। তত্র বায়ব্যাদিশবা অর্থবাদশবনৈরপেক্ষ্যেণৈব 
বিশিষ্টমর্থ২ বিদধতে। অর্থবাদশব্বাশ্চেতরনৈরপেক্ষ্যেনৈব শীঘ্রগামিদেব্তালক্ষণং দিদ্ধার্থমা- 

চক্ষতে। 'অত এবৈকবাক্যত্বাভাবান্াস্ত্যর্থবাদানাং ধর্মে প্রামাণ্যমিতি চেন্ন। পদৈকবাক্যাত্বাভা- 
বেইগি বাটক্যকবাক্যত্বাথ। বিধিবাক্যেন পুরুষগ্রবৃতিসিদ্ধনে স্তাবকমর্থবাদবাক্যমপেক্গ্যতে | 



১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক। ] কৃষ-যনতর্ষেবদ-মন্ত্র | ১৫ 

অর্থবাদবাক্যন্তাঁপি পুরুষার্থপর্ধাবসানায় বিধিবীক্যাপেক্ষা । অতো বাক্যয়োঃ পরস্পরমন্বরদেক- 

বাক্যত্বে সতি বিবিভাগবপর্থবাদভাগেহপি ধর্মে প্রামাণ্যং। অনেনৈব স্তায়েন “তৃতীয়ন্তামিতে। 

দিবি সোন আপীৎ” ইত্যাগ্র্থবাদস্ত “যৎপর্ণশাখয়। বৎসানপাঁকরোতি” ইত্যেতদ্বিবিস্তীবকত্বা- 

দ্বিবিগম্যে নিয়মাপূর্বে প্রামাণ্যমস্তি । নন্বর্থবাদস্ত বিবিস্তাবকত্বং কচ্ছ্যিভিচরতি “পপ্রাচীমুদদীচী- 

মাহরতি। উভয়োলেোোকয়োরভিজিত্যৈ” ইত্যত্র ফলবিধিপ্রতিভানা্দিতি চেন্মৈবং। ওছুম্বরা- 

ধিকরণন্তায়েন স্তীবকত্বাৎ। স চন্থায়স্তশ্মিন্নেৰ পাঁদে২ইভিহিতঃ-- 

“উর্জোহবরুদ্ধ্া। ইত্যেষ বিবিবন্নিগদে। ন কিং। 
যুপৌহুম্বরতাং স্তৌতি স্তৌতি বা৷ তদ্দিধিৎসয়া ॥ 
চতুর্্যা ফলতাভানাদ্যুপৌছুম্বরতা ফলং। 
উর্জোংবরোধং কথয়ন্ কথং স্ততিপরে! ভবে ॥ 
অস্ততৌছুম্বরত্বস্তাবিধানাঁৎ কন্ত তৎফলং। 
অর্থ দ্বৈধে বাক্যভেদস্তেন স্তাবক এব সঃ” ইতি ॥ 

ইদমায়ায়তে_-“ওঁছুষ্বরো যূপো ভবৎ ভবত্াগ্বী। উদুষ্বর উকৃর্পশব উর্জেবাশ্মা উ্জজং 
পশুনাগ্রোত্যর্জোহ্বরুদ্ধো” ইতি । অভ্রাবরোধবাঁক্যেন কিং ফলমেব বিধীয়তে কিং বা! যুপৌহুদ্বর- 
ত্বমপি স্তয়তে। নাহছঃ। ওুছুম্বরত্ববিধ্যভাবেন তৎফলকথনাযোগাৎ। ন চাত্রৌহুম্বরত্তস্ত 
প্রত্যক্ষ বিধিরস্তি লিঙাগশ্রবণাৎ। অতঃ স্মাত্যেবাত্র বিবিরুনেতব্যঃ। ন চাত্র স্ততিমী- 
করোধি। ন দ্বিতীয়ঃ। অর্থভেদেনাইবৃত্তিলক্ষণবাক্যভেদাপত্তেঃ ৷ তন্মাদর্গবরোধঃ স্বাবকঃ। 
তদ্বুভয়লোকাভিজয়েনাপ্োশনদিক্প্রবৃদ্ধাপেষণাদিভিঃ প্রবৃন্ত শাখা বিধাঁনায় স্তয়তে। তদেবং 

কী 

চা 

বেদস।মান্ঠ তদ্িশেষয়োশ্বন্বরাহ্মণয়োন্মন্ববিশেষাণামূগ।দীনাং ্রাঙ্মণবিশেষয়ো বি্বধযর্থবাদয়োস্চা- 
পেক্ষিতাঃ সানান্তপিশেষবিচীর! অশ্সিননন্ূবাকে উদাজতাঃ।  বক্ষামাঁণান্গবাকেত্ষপি তে জর্বে 
বথাযোগামুদাহরণীয়াঃ। 

অথ ব্যাকরণ-প্রয়োজনং। 

উদাহৃত্যাত্র মীমাংসা প্রতি পরতাস্থিতিং। অর্থং ব্যাকরণে সিদ্ধং বোদ্ধ,ং ততপ্রক্রিয়োচ্যতে। 
ন চ ব্যাকরপ্রামাণ্যে ততপ্রয়োজনে বা ব্বিদ্িতব্যং তত্প্রামাণন্ত স্থৃতিপাদে নির্ণীতত্বাৎ । 
তপ্রয়োজনন্ত চ কাত্যাক়নেনাতিহিতত্বাৎ। তথা হি--“গোগাব্যাদিষু সাধুত্বে প্রয়োগে বা 
ন কশ্চন। নিয়মোইত্রান্তি বা নাস্তি ব্যাতের্শু,লবর্জনাৎ ॥ সাধূনেব প্রযুঞ্ীত গবাগ্ভা এব 
সাধবঃ। ইত্যস্তি নিয়মঃ পূর্ববপূর্বব্যাকৃতিমূলতঃ” ইতি ॥ নির্শ লত্বেন বিগীতত্বাদয়ঃ ূর্ববপক্ষ- 
হেতবোহপ্যুপলক্ষ্যন্তে_-“নির্শুলত্বাদ্বিগীতত্বাদৈফল্যাদেদবাধনাৎ।  পূর্বাপরবিরোধাচ্চ নাস্ত 
গ্ুমাণ্যমস্তবঃ” ৷ ইতি হেতৰ উক্তাঃ। ব্যাকরণন্ত পৌরুযেয়্ান্ম লপ্রমীণমপেক্ষিতং। অত 
এব বুদ্ধািবাক্যানাং প্রামাণ্যং দুষিতং__“প্রায়েণানৃতবাদিত্বাৎ পুংপাং ভ্রাস্তাদিসম্ভবাৎ। 
চোদনান্পলবেশ্চ শ্রদ্ধামাত্রাৎ প্রমাঁণতা+ ইতি ॥ ন তাবৎপ্রত্যক্ষং মূলং গবাদিশবা! এব সাধবো 

* ন গীব্যাদিশব্দাঃ, সাধুনেৰ প্রযুজীত নাপশবানিত্যর্থঘবয়স্ত কেনাপীন্দ্রিয়েণ গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ 
যোগিপ্রত্ক্ষত্তাতীক্্রিযত্বাত্বদ্গ্রাহকত্বমিতি চেন্ন। “ঘত্রাস্তাতিশয়ে দৃষ্টঃ স স্বার্থানতিলঙ্বনাঁৎ। 
অযোগ্যং নেঞ্জিয়গ্রাহং ন রূপে € 0 ইত্যাচার্ধ্যোক্েক।. : 



১৬ য্ুরেেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

বিগীতত্বমপি ব্যাকরণে বুশ উপলভ্যতে। অনীঁদিসিদ্বেভিযুক্তধ্যবহারে গৃহীতসঙ্গতিকা 
গবাদিশবা এব সাধৰ ইতি ভগবতো৷ মতং। পাঁণিনিস্ত' শাস্স্তাহমূলচুড়ং তদ্বিপরীতীনেব 
শব্বাুগৌ । “অইউণ “ঘেটিতি” প্তোশ্চুনা *চ: পষ্টনা ৯,:৮ ইত্যাদিপ্রয়োগাৎ। ন 
চ ধন্মীর্থকামমোক্ষা্দিযু কিঞ্চিৎ ফলং ব্যাকরণস্ত পঠ্ঠামঃ। বেদস্ত প্রযত্েন ব্যাকরণং বাধতে 

“তন্মাদ্ত্রাঙ্ষণেন ন ম্নেচ্ছিতবৈ নাঁপভীধিতবৈ শ্লেচ্ছে! হ বা এষ যদপশব3 ইতি। পরম্পর- 

বিরোৌধশ্চ ভূয়ানস্তি ত্রিমুনিব্যাকরণমিত্যভ্যুপগচ্ছন্তি। যৎপাঁণিনিন! প্রযুক্তং “ইন্িভবতিভ্যাং 
৮৮ [পাৎ ১২৬] “কর্শবৎকর্ধরণা তুল্যক্রিয়” [পৎ ৩-১৮৭] ইতি, ভৎকাত্যায়নো 
দুষয়তি-_“ন্ধেশ্ছন্দৌবিবয়ত্বাভুবো বুকো নিত্যত্বাস্তাত্যাং লিটঃ কিছ্চনানর্থক্যং, সিদ্ধং তু 
প্ান্তনবর্শত্বাৎ” ইতি। কচিভু পাঁণিনিনা স্বোক্তং স্বয়মেব দৃযাতে--“তদশিষ্যং সংজ্ঞী- 
প্রমীণত্বীং” (পা১--২-৫৩) ইতি। তম্মানন ব্যকাঁরণং প্রমাণমিতি প্রাপ্তে জম 
ন তাবদিদং নির্শূলং পূর্বব্যাকরণানামে মৃলত্বাৎ। সম্তি হি তানি, পাঁণিনিনৈব 
তত্তন্মতানামুদাহ্ৃততীং। “তৃবিমৃষিরুষেঃ কা্ঠপন্ত”  (পাণ ১২7২৫)  “্খতো 
ভারদ্বাজন্ত” (পাণ_-৭-২--৬৩) “ত্রিগ্রভৃতিষু শাকটায়নস্ত+”  (পাণ৮--৪--৫০) 

“লোপঃ শীকল্যস্ত”” (পাণ ৮--৩--১৯) “ওতে গার্গীন্ত” (পাঁণ ৮-৩-২০) ইতি হ্দা- 

হৃতং। তত্দ্যাকরণানং পূর্ববপূর্বব্যাকর্ণমূলত্েখপি বীন্গাস্কুরবদনারিত্বেন মূলক্ষ যঁভাবাননান- 

ব্স্থাদোৌষঃ। ন চ “ঘেউিতি” ইত্যাদেরপশন্ত্বং, সাঙ্কেতিকাঁনামপি গবাদিপদবৎ স্ববিষয়ে 

সুশব্দত্বাৎ। 'অন্তথা “ববরঃ প্রাবাহণিরকীঘরত+ ইত্যাদিরপশব্দঃ স্তাৎ। নাঁপি নিক্ষলত্বং | 

“একঃ শব সম্যগজ্ঞাতঃ স্ুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ ভবতি”' ইতি সাধুশন্দাবগমতৎ 
এ 

রা 

প্রয়োগাভ্যাং ধন্মোৎপত্তিশ্রবণীৎ্৭। নাপি বেদবাঁধঃ, “ন ম্নেচ্ছিতনৈ"' উতাদের্দাব্যাগপশব। বিষয়, 

ত্বাদিনাহপৃযুপপত্তেঃ | “নান্বধ্যায়াদ্রহঞ শন্দানীচো বিগ্লাপনং ঠি তত». ইতি নিষেধঃ সমাধিনিষ্ঠ- 

্রক্মযৌগিবিষয়ঃ। নীপি পরস্পরবিরোধঃ |  উক্তান্গুদ্রুত্তচিন্ারূপং বার্ধিকং কুর্ধাতিঃ 

কাতায়নস্ত কচিৎকচিদ্ষরিতুমুচিতত্বাৎ। নাপি স্বৌক্তব্ণাহতিঃ। পূর্বোক্করপক্ষাভিপ্রীয়েণ 
তছুপন্তানীৎ।  তম্মাৎ 'প্রমাণভূতব্যাকরণান্গসারেণ গবাদিশবা এব সাঁধবস্তানেৰ প্রযুঞীতেতি 
নিষ্মদ্য়ং সিদ্ধং। প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগোহিপি জ্ঞাতব্য ইত্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ বেদে তত্র তত্র 

শব্নির্ব্বচনমুদ্ধাহিয়তে | তথা হি ত্রাঙ্গণে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে শ্রায়তে__“প্রজাপতী 
রোহিণ্যামগ্রিমস্থজত। তং দেব! রোহিণ্যামাদধত। ততো বৈ তে সর্বাত্রোহীনরোহন্। 
তদ্রোহিণ্যে রোহিণিত্বং” ইতি । তত্রৈব তৃতীয়েইনুবাকে প্রজাপতিং প্রস্তত্য অঁয়তে-_“স বরাহো 
রূপং কৃত্বোপন্তমজ্জৎ। স পৃথিবীমধ আচ্খ। তন্তা উপহত্যোদমজ্জৎ।. তৎপুক্করপর্েই প্রথয়ৎ। 

ব্দপ্রথযৎ। ততৎপৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বং। অতূদ্ধা ইদমিতি। তভুম্যৈ ভূমিত্ব” ইতি। এবং 
সর্বতদাহীর্ধ্যং। “ ব্যাকরণপূর্বকন্ত পদার্থজ্ঞানস্তাবশ্রস্তাবিত্বাদেব দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্ছো 
ব্যাকরণং নির্ঘমে ।  এতচ্চ ব্ঠকাণ্ডে চতুর্থপ্রপাঠক ধন্দবায়বগ্রহত্াক্ষণে শ্রয়তে-_“বাখৈ 
পরাচ্যব্যাকুতাহবদত্ে দেব! ইন্ত্রমক্রবন্নিমীং নে! বাচং নাঁকুর্বিতি সৌহব্রবীঘবরং বুণৈ মহাং চৈবৈষ 

বায়বে চ সহ গৃহাতা ইতি তক্মাদৈত্্রবায়বঃ সহ গৃহতে তামিজ্ো। মধ্যতোহক্রম্য বীকরোতশ্মাদিয়ং 

ব্যাক্ৃতা বাগুচ্যতে” ইডি পরাটী প্ররতিগ্রত্যন্নবিভাগরহিতা। মধাতোহ্বক্রমা রিডাগং : 



১ প্রপাঠক, ৯ অনুবাক । ] কষ্-য্ুর্বেবেদ-মন্ত্র | ১৭. 

কৃত্েত্যর্থঃ।  আধর্বণিকাস্ত খগেনাদিবদ্যাকরণমপি বেদিতব্যমিত্যামনস্তি--দ্ধে বিদ্ধ 

বেদিতব্যে ইতি হ শ্ম যদত্রঙ্গবিদো বদস্তি পরাচৈবাপরা চ। তত্রীপরা খগ্থেদো যভুর্ব্রেদঃ সীমবে- 

দৌহধর্ধবেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্াকরণং নিরুক্তং ছন্দো জোতিষমিতি। অথ পরা যয়! তদক্ষর- 

মধিগম্যতে+ ইতি। কাত্যায়নোহপি ব্যাকরণপ্রয়োজনান্থ্যদীজহার_-“রক্ষৌহীগমলধ্বসন্দেহাঃ 

প্রয়োজনং ইতি । স্বরবর্ণবিপর্যযাসরূপো বিপ্লবে বেদন্ত মা ভূদিতি ব্যাকরণেন বেদে! রক্ষণায়ঃ। 

বিপ্লবে তু বাধং পঠস্তি_এমস্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো, বা মিথ্যা প্রুক্তো ন তমর্থমাহ। 

স বাগজো জমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ” ইতি। ইন্ধত্বষটঃ পুত্রং বিশ্বরূপাখ্যং 

জঘাঁনেতি ত্বষ্টা ফোমযাগে নেন্দ্রমুপাহ্বয়ং। ইন্তরশ্চ বজ্ঞবিদ্রং কৃত্বা বলাৎ সোমং পীত্বা 

জগাম। অবশিষ্টেন দৌমরসেনেন্্রস্তাভিচারং কর্তং | তষ্টা | “ন্বাহেন্্রশ র্বদিস্থ” ইত্যনেন 

মন্ত্রণোজুহোৎ। তত্র. শক্রণন্দো ঘাতকমাচষ্টে। ভো উৎপৎস্তমানপুরুযেন্স্ত ঘাতকস্তং 

বর্দন্বেতি বিবক্ষিত্ব। মন্্রমুচ্চারিতবান্। তদানীং ততপুরুষসমীসত্বাদস্তোদান্তেন ভবিতব্যং। 

গ্রমীদাত্নেনাহঢাদাতো মন্ত্র প্রঘৃক্তঃ। স ঢ স্বরে। বনুত্রীহৌ সমানে লভ্যঃ। ততশ্চেন্ত্রো 

ঘাঁতকো! যন্তেতার্থে পর্যাবমানাদিন্দেণ বপ্যো বৃত্র উদপগ্ভত | তন্মাচ্চ বেদস্ত বক্ষ কর্তৃব্য। 

তথা প্রুতৌ দরশপুর্ণমাসেন্টৌ “গ্রে ভুষ্টং নির্বপামি” ইতি মন্ত্র আক্লাতঃ। স চ বিকৃতাবৈজ্ঞী- 

নষ্টা বতিরিষ্টঃ | তত্র কম্মসমবেতীর্ঘপ্রকাশনায়াগ্সিপদং পরিত্যজ্য “উন্্রাগ্িভ্যাং সবষ্ং নির্বপীমি” 

ইত্যুহনীয়ঃ। স চোহো! ব্যাকরণীনভিজ্ঞেন কর্ভমশকাঃ। তথ| “বেদোহব্যেয়ো জ্ঞেয়ণ্চ” ইত্যাগমেন 

জ্েন্নত্বং বিহিতং | তঙ্চ প্রকৃতি প্রত্যয়াদিনি্ণরং বিনা ন সম্ভবতি। তথ বৃহস্পতিনাহধ্যাপ্যমীন 

ইন্দ্র দিব্যং বর্ষসহত্রমধীয়ানোহপি ষদা শব্দানামন্তং ন জগাম তরানীমিন্ত্রাদিভিদ্ধীতুপ্রাতিপদিক- 

প্রত্যয়াদেশাদিরূপা উপায়াঃ কল্পিতাঃ। উপাম্সমন্তরেণ সর্ধবে শবাঃ কথং জ্ঞাতুং শক্যস্তে । 

যথা “স্থুলপৃষতীমালভেত”” ইত্যত্র স্থুলা চাঁসৌ পৃষতী চেতি বিগ্রহে পশুশরীরগতং স্ছৌল্য- 

মুক্তং ভবতি, স্থুলানি পৃ্স্তি যস্তামিত্যত্র শরীরগতবর্ণবিশেষরূপাণাং বিন্দুনাং স্োল্যমুক্তং 

ভবতীত্যয়ং সন্দেহঃ স্বরনিণয়ন্তরেণ নাপৈতি। তন্মাদ্রক্ষোহাদীনি পঞ্চ প্রয়োজনানি। তম্মাৎ 

প্রমাণত্বাৎ সপ্রয়ৌজনত্বীচ্চ ব্যাকরণমারব্বব্যং | 
অথ ব্যাকরণ-পক্রিয়া । 

ইযেত্েত্যাদিশবদানাং প্রক্রিয়াং শব্দসংগ্রহে। অবোঁচং স্বরমাত্রং তু বৈশগ্যায় পুনক্রবে ॥ ইষি 
প্রাতিপদিকে গত ইকাঁরঃ “ফিযোহস্ত উদদীভঃ* (ফি পাঁণ ১ স্থ* ১) ইত্যুদাত্বঃ। ফিডিতি 

প্রাতিপদিকসংস্তা'। ইযিত্যত্র কারন্তাত্তিমস্থেংপি “ম্বরবিধো ব্যঙ্জন্মবিগ্ঘমানবন্ভবতি” ইতযক্ত- 
ত্বাদিকার এবাস্তিমঃ। একারগ্ত সুপ ত্বাৎ “অনুদাতে স্প্সিতৌ” পৌ* ৩--১-৪) ইত্যনদাত্তত্ে 

প্রাপ্তে তদ্পবাদঃ *“সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃঃ (পাণ ৬-১--২৬৮) ইতি। সপ্তমীবহ- 

বচনে পরতঃ স্থিতে তত্প্রতিপদিকমেকাচ.কং তম্মীছত্তর! তৃতীয়াদির্বিভক্তিরুদাঁভা ভবতি। 

“অনুদাত্তং পদমেকবর্জং” (পাঁণ ৬--১--১৫৮ ) উদাততঃ স্বরিতো বা যন্ত বর্ণভ্ত বিধীয়তে তং 

বর্জয়িত্বা শিষ্টং পদমনুদীতং ভবতি। তত্রীশ্মিন্পদ একারস্তোদাত্তত্ববিধানাদিকারোহনুদাতঃ | 

নন্বিকারন্তাপি পুর্বমুদাত্ততং বিহিতং ততস্তং বর্জিত! বিভক্তেরনুদাত্তত্বমন্ত্িতি চেন্ন। প্রথমতঃ 

প্রাতিপদিকস্বরেং্বস্থিতে সতি পশ্চাদিধীয়মানত্বেন বিভক্তিত্বরন্ত প্রবলত্বীৎ। সতি শিষ্টন্বরো 

কষ-যদুবেদ ৩ 



১৮ যজুর্বেবদ-সংহিতা | | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

বলবানিতি হি মধ্যাদী। তন্মাননুদাত্তাদিকমুদাত্তাস্তমিষ ইতি পদং। ত্বেতি পদমন্ুদীত্তং । 

ুকবচ্ছবন্তাহষ্টমিকাপাদাদাবাদেশত্বাৎ। “অন্ুদার্ভং সর্বমপীদাদৌ” (পাঁণ ৮১১৮) 
ইতি হি তত্রান্বর্ততে। সংহিতারামুদাত্ীদেকারাছু ন্তরত্বেন তম্ত “উদাত্তীদনুদাত্তন্ত স্বরিতঃ” 

. (পা ৮-৪-৬৬ ) ইতি স্বরিতত্বং । ততঃ স্বরিতান্তনিং বাকাং। এবমর্জে ত্বেতি বাক্যং যৌজ্যং | 
তয়োর্বাক্যয়োঃ সংহিতায়াং “আনগুণঃ (পাঁ” ৬১৮৭ ) ইত্যাকার গুণে স্বরিতে প্রাপ্ডে 

পুর্বত্রাসিদ্ধং ( পাঁ* ৮-১-১ ) ইতি স্বরিতত্বাসিদ্ধযাহমুদাত্বয়োঃ পূর্বোত্তরবর্ণয়োঃ স্থানে বিহিত 
ওকারোহন্ুদাত্বঃ | তস্তোদাত্বাহত্তরত্বেন স্বরিতত্বে প্রীপ্তে তদপবাদঃ “উদাত্তস্বরিতপরস্ত 

সন্নতর2৮ (পা ১--২--৪০) ইতি। যন্মীদন্রদীত্াৎপরত উদাত্তঃ স্বরিতে। বা বর্ততে 

তস্তানুদাত্তস্তাতিনীচোহনুাত্তৰো ভবতি। এতাঁবতা যথায়ানমিষে ত্বৌর্জে ত্েতি সিদ্ধং। 

“উণাদীন্তবুৎপন্নীনি প্রতিপদিকানি” ইতি মতে বাধুশবন্ত ফিট্স্বরেণাস্তোদাত্তত্বাদবশিষ্ট 

আকারোহন্দাত্তঃ। বিভক্তেঃ স্পত্বাদন্ুদাভত্বে সতুদাত্াতত্তরত্বেন স্বরিতত্বং । স্থ্শব্ন্ত 

ঠতিউউতিডঃ৮ (পা ৮৮১২৮) ইতি নিঘাতঃ। অতিউসস্তাৎ পরং তিউন্তং নিহস্ততে | 

নিঘাতো নামানুদাত্তঃ | “ন্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাতীনাং (পাঁণ ১২০৩৯) ইতি স্বশব্দ- 

গতন্তান্দাতশ্ত স্বরিতাতুত্তরত্বেনৈকশ্রুতির্ভবতি । তাং গ্রচন্ন ইতাচক্ষতেহ্ধ্যাপকাঁঃ। এবমুপ- 

পায়ঝ; স্কেতি বাঁক্যং যোজ্যং। উতোর্বাক্যয়োঃ সংহিতীর়ামৌকারঃ প্রচয়ত।  প্রচয়ানু- 

দাততয়োরুভয়োঃ স্থানে বিহিতন্তাঁপি দৈরূপাশ্ত যুগপদসম্তবাৎ পর্যায়েণ তথাতথাত্বে স্থানিব্ীবা- 

দেবৈকন্সিন্পক্ষে প্রচয়ঃ ৷ পক্ষান্তরে তু স্থানিবস্তাবাঁদন্দাত্তত্বে স্বরিতাৎ সংহিতায়ামপি প্রচয়ঃ। 
পাদশবন্ত' সন্নতরত্বং। দেবশব্াম্ত ফিট্স্বরেণাস্তোদীত্ত্বী২ৎ সংহিতায়ামৌকারোহপুযুদাত্তঃ | 

যুন্মচ্ছব্দাদেশশ্চানুদীত্তঃ ৷ সংহিতায়াং স্বরিতঃ | “চিত?” ( পাঁণ ৬--১--১৬৩ ) চিতপ্রত্যয়যুক্তস্ত 

সমুদায়ন্তাত্ত উদদীত্বঃ স্তাৎ। ততঃ সবিতৃশবে তৃচ প্রত্যয়ম্ত চকারেত্বাৎসবিতৃপদন্ত কদস্তত্বেন 

প্রাতিপদিকত্বাদ্বাহস্তোদত্বত্বং | সংহিতায়াং সেত্যস্ত প্রচন্বঃ। বিশবস্তোদাত্তপরত্বাদিকারঃ সন্নতরঃ। 

“উপসর্থাশ্চীভিবজ্জং৮ অভিব্যতিরিক্ত1! উপসর্গীশ্চাহছ্যদার্ভা হতি প্রশব' উদাত্তঃ। অপয়ত্িত্যন্ত 

নিঘাতে “একাদেশ উদাত্েনোদাত্তঃ | পাঁণ ৮২৫ উদ্দাত্তেন সহ য একদেশঃ স উদ্দাত্ঃ 
স্তাদিতি সবর্ণদীর্ঘ উদ্াত্তঃ। তম্মাহুত্তরেষাং স্বরিতপ্রচয়ৌ। তুশবস্ত সংহিতায়াং সন্নতরত্বং | 
শ্রে্তমায়েত্যত্র “ঞিত্যাদিনিত্যিং” (পাঁচ ৬১৯৭) ঞ্িতি নিতি চ প্রত্যয়ে পরতঃ 

পূর্ববস্তাংদিরন্দাত্তঃ স্তাদিতি শ্রেষ্টশবগতত্তে্টন্প্রত্যযন্ত নিত্বাচ্ছে ্ ঠশবন্তা২দিরদাত্বঃ। ষ্েত্যন্তানু- 
দাত্তস্বরিতৌ। তমপঃ পিত্বাদ্বিভক্তেঃ সুপত্তাচ্চান্ুদাত্তত্বে সতি পশ্চাৎপ্রচয়সন্নতরত্বং পুর্বববৎ। 
“লবিবযন্তানিসম্তন্ত”  ইসস্তব্যতিরিক্তম্ত *নপুংমকলিঙ্গবিষয়গ্ত প্রাতিপাদিকম্তাইদিরুদাত্বঃ 
স্তাদিত্যনেন' কশ্মশবন্তাহদিরুদরাত্তঃ | ইতরয়োর্ধথাযোগমনুদাত্তে সতি ম্বরিতপ্রচয়ৌ লন্ব- 
তরত্বং চ পূর্ববৎ। আপ্যায়ধ্বমিত্যত্রোপসর্গ উদাত্তঃ। শিষ্টন্তান্ুদাত্বত্বে সতি শ্বরিত গ্রচয়ৌ। 

“আমন্ত্রিতন্ত ৮” (পাত ৮-১-১৯) পদাছুত্রস্ত চ সন্বোধনান্তন্ত সর্বন্তা্্দাতঃ স্তাদ্দিতি 
অদ্িয়াশবন্ত নিঘাতে সতি সংহিতায়াং পুর্ববাভ্যাং প্রচয়াত্যাং সহ প্রচয়ঃ। দেব্ভাগশবে 

“সমাসন্ত” (পা ৬-১২২৩ ) ইত্যস্তোদাত্তে সতি বিভক্ত্যা সহৈকাদেশশ্বরঃ। সংহিতায়- 
মান্তো স্বৌ প্রচয়ৌ। তৃতীয়্ঃ সম্নতরঃ। উর্জঃগরংশব্মোন পুংসকত্বাধাহাদাতত্ধং। মতুপো 



১্রপাঠক, ১ অন্ুবাক |]. কুষ্-যজর্বেবদ-মন্ত্র | | ১৯ 

ভীপশ্চ পিক্বাদনুদাত্বত্বং | ততে। বথাযোগং ন্বরিতগ্রচয়সন্নতরাঃ। প্রজাশব্বে প্রাতিপদিক- 

মস্তেদাত্বং টাবনুদীতিভ্তয়োরেকাদেশ উদ্াত্তঃ। শেষং পূর্বব। নঞসুভ্যাং, (পা ৬৯- 

১৭২) বন্ত্রীতিসমাসে নঞ্স্ ইত্যেতাভ্যামুত্তরশ্ত পবস্তানস্ত উদাত্বঃ স্তাদিত্যনমীবাযক্ষ- 

শন্দয়োরস্তোদাত্তত্বে সতি শেষমুন্নে্ং | ন চাত্র সমাসন্তেত্যান্তোদাত্তত্বং সিধ্যতি “বছুত্রীহৌ প্ররুত্যা 
ূর্বপদং” ( পা* ৬-২-১ ) ইত্যুক্তপুর্ববপদপ্রকতি্বরত্বমপবদিতুং নএক্ুভ্যামিতি স্ত্রস্তাপেক্সি- 
তত্বাংৎ। নিপাতা আছ্যদাতা ইতি মাশন্দ উদ্দাত্তঃ। ব ইত্যেতৎ পুর্ববৎ। স্তেনশববস্ত 

ফিট্স্বরঃ। ঈশতেত্যন্ত নিঘাতঃ। মেতি পূর্ববত। অঘেন ক্রৌর্যেণ শংসে! বিশসনং বধে! 
নম্ত সৌহ্য়ম্ঘশংসঃ। ততো! বহুরীচিম্বরেণাঘ ইতান্তোদাত্ত। রুদ্রহেতিশব্বয়োঃ ফিট্ম্বরঃ। 

পরিশন্দো নিপাতত্বাদাছ্যদাত্তঃ। বো বৃণক্তিতিশবাবন্থুদাত্তৌ। ফ্রবশবন্ত ফিটম্বরে সতি 

টাপ-প্রতায়েন বিভক্তা! সহৈকাদেশস্বরঃ। ম্সিন্নিত্যত্র বিভক্তেঃ “সাবেকাচঃ” (পাৎ 

৬-১-১৬৮ ) ইতুাদাত্তত্বং | গোঁপতানিতাত্র “গত্যাবৈশ্বর্য্যে” (পা ৮২১৮) ইতি খশ্ব্যার্থে 

পতিশন্দে পরতঃ পুর্বপদন্ত গ্রৃতিন্বর ঈ₹ং ভবন্তি। ততো! গোশব্ন্োদীত্তত্বে সতি শিষ্টন্তা- 
নুদীতৃন্বরিতগ্রচয়াঃ। শ্য।তেতাশ্ত নিবাঞ প্রচয়ৌ । বহ্বীরিতি ভীষ প্রতায়স্তোদাততত্বে সবর্ণ, 

দীর্ঘোগপাদানতঃ। . নজসানগ্যেতাত্র 'ধাতোঠ  (পাণ ১১৬২) ধাতোরন্ত উদ্রাত্ঃ 

স্তাদিতি জকার।ং পুব্বাকার উদা্ঃ | শপঃ পিক্বাদন্ দাত্তত্বং। শ[নচঃ “চিত? (পাৎ 

৬-১-৩০) ইতান্তেদাত্তত্ে 'প্রাপ্তে তৰপবাদঃ  পতীম্তনদ|ভ্তেন্ডিদতুপদেশাল্লসার্বধাতুকমনুদাত্ত- 

মহ নিগোঃ”' (পাঁণ ৬১১৮৬) তাসিপ্রত্যয়াদন্দাভ্তেতো। ধাঁতোডিতো ধাতে।রকারে(পদেশা- 

চ্চোন্তরস্ত লকরন্ত স্তনে বিহিতং বংসার্বধাতৃকং হদনুদাত্তং ভবতি হল্সুও, অপহুবে, ই. 

'অবারনে, ইত্যেতো। ধাতু বজ্জরিত্ব।। অত্র শবন্তস্ত বজেত্যন্ত।ছুপদেশত্াত্ততৃত্তরঃ শানজনুদ [| 

পশুনিত্যত্র ফিট্ম্বর একাদেশস্বরশ্চ | পাহীতাস্ত নিথাতে সতি স্বরিতপ্রচয়ৌ। 
সম্বন্দণ্চ শতিব্যাখা।মীম।|তন।বাকৃত্তিস্ববৈঃ | চতুম্্রকারৈরগোহয়মন্তবাক? সমাপিতঃ ॥ ১ ॥ 

ইন্তি শ্রীমতসায়ণাচাধাবিরচিতৈ মাধবীযে বেদার্থ প্রকাশে কষ্চযনুর্বেদীয়তৈন্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাচ্গ প্রথমপ্রপাঠকে প্রথমোহনুবাকঃ ॥ 

4 & 
ক 

মর্ার্থ আলোচনা । 
চি 

পপ 8 2 স্পা 

দূশ্যাগে বিনিধুক্ত এই মন্ত্র পলাশ-শাখার সম্বোধন প্রযুক্ত বলিয়া ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তাহার পিদ্ধান্তের অনুকূল প্রঘীণ-পরম্পরা তিনি বৌধায়ন আপস্তম্ব প্রভৃতি স্ত্র- 

গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শুরুষজর্কে্দর ব্যাখ্যায় 
মহীধরও এই পন্থ/রই অনুসরণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রের সম্বোধ্য, ভাষ্যমতে, পলাশ-শাখা। পলাশ 
বৃক্ষে দেবত্বের অধিষ্ঠান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে । সেখানে পলাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নি়রূপ 
প্রস্তাবনা পরিদৃষ্ট হয়। যথা,-_স্বর্গের তৃতীয় লোকে সোম অবস্থিত ছিল। গায়ন্্রী-মন্ত্রে উক্ত. 

সোম 'আহরণকালে অভিঘাত-অজনিত তাহার একটা পর্ণ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। 



২০ ঘজর্ষেবদ-সংহিতা। প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

কেহ বলেন,_-পক্গীরূপা গায়ত্রীর একটা পক্ষ ভূতলে পতিত হইয়াছিল। যাহ! হউক, সোমের 
সেই বিচ্ছিন্ন পর্ণ হইতে পলাশ-বৃক্ষের উৎপত্তি। সেই সোমপর্ণই ভূতলে পলাশরূপে আবির্ভূত 
হইয়াছিল । পর্ডিতগণ এতদ্বিষয়ে সংশয়-গ্রশ্সের অবতারণা করেন। তাহারা বলেন,--পর্ণের 

রক্ষত্ব কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? উত্তর-__বিধাতার অচিস্ত্য-শক্তিত্ব। তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই 

নাই। তীভারই বিচিত্র বিধানে সেই সোমপর্ণ ভইতে পলাশের উৎপত্তি । - জগনিষ্পাদক ব্রহ্ম 
যেমন স্বতঃসিদ্ধ, যাগনিষ্পাদক পলাশের ত্রহ্গত্বও সেঈ্প অবিসংবাদিত। এইরূপে পলাশের 

রর্গত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনরূপে ব্রন্ত্বগ্রতিপাদদিত পলাশকেই নির্ধারণ 
করিরা লইয়াছেন। তার পর এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে সকল পদ অধ্যাহার 

করিয়াছেন, ভাষ্যের কুচনীয় তাভার যুক্তি-পরম্পরা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্াকারের 

সেই যুক্তি-সমূচের সারঘশ্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি ; যথা, 
পলাশবুক্ষের নু শাখা 'আহরণ করিবার নিধি ত্রাঙ্গণে উক্ত হইয়াছে। পলাশবৃক্ষের 

পূর্বদিকের শাখা দেবলোক-সন্বন্ধী, আর পশ্চিহদিকের শাখা মনুষ্যলোক সন্বন্ধী। যজমানের 
নিমিত্ত অধনর্ধ উল্ত উভয়বিধ শাঁখই ক।ঘনা করিবেন।  “ষে স্ব” প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পলাশ- 

শাখ! ছেদনের বিবি । স্থৃতরাং বিনিরোগ অনুসারে “ছিনন্ি” ক্রিয়াপদ ধ্যাহার করিতে হইবে। 

ছিট্' পদে অন্ন বুঝায়। অন্ন নকল প্রাণীর আকাঙ্গণীয়। 'আবার রম (পে বলসঞ্চার করে বলিয়া 
উর্গ বল হেতু রলঃ বাক্যে উিল্জ' পদে বব্লপ্রাণয়ো” অর্থ পরিগৃহীত য়। অন্ত্রাংশের অর্থ হয়_- 

“হে পলাশশাপে ! দেবগণের ভাগনধপ অধনর্ধর জন্য তোদাকে ছেদদ করিতেছি । আবার সেই 

দেবতার বলপ্রদরসের নিঘিন্তও তোঘাকে ছেদন করি। এই "২ প্রের দ্বারা অধবর্ধয ঘজঘানের 

ভোজনের জন্য 'মন্ন এনং বলের নিনিন্ত রস সম্পাদন করিবেন । 

মন্বেরে আয়বা ঘে অর্থ অধ্য।তার করিলাম এবং ভায়ের আলোচনায় যে অর্থ দিব হয়, 

ছুট অর্থে অশেষ পার্থকা লক্ষিত ভঈনে। ভাষ্যকার প্রগয় "9 দ্বিতীয় মন্ত্রে ছিনন্ি? 

(ছেদন করিতেছি) ক্রিয়াপদ্ অধ্য।হ।র করিয়াছেন ) আধর। "অ' বমি” (আহ্বান করিতেছি) 

ক্রিয়।র 'অব্যাহা রষ্ট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি । ভাষ্যকারের তে, শাখা-দেবতাকে সম্বোধন" 

করিয়। এ মন্ত প্রযুক্ত ভইয়াছে। 'আমরা বলি,- শাখাদেব. কেন, আপন আপন ইঞষ্টদেবতা 

নাত্রকেই সম্বেধন করিয়া এ মন্ত্র প্রধুক্ত হইতে পারে; সব.ল সকল অবস্থায় সকল দেবতার 
উদ্দেশ্টেই এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পাঁরেন। ভাষ্যকার বলেন, -ঘন্দ্বয় দর্শপূর্ণমাসযাঁগে পলাশ- 

শ।খাছেদনে প্রযোজ্য ৷ তদ্বিষয়ে আমর! অন্তত খ্য/পন করি£তছি না। তবে মন্ত্রের প্রার্থনা যে 
কেবল বৃষ্টির জন্য নহে, প্রার্থনা যে অভীষ্ট-পুরণের জন্ত এবং প্রাণ ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্টে, 
আমর! তাহাই বলিতেছি। হিন্দুর সকল কর্ম যে ধর্মসহযুত, হিন্দুর প্রতি কর্মেি যে ভগবানের 
সম্বন্ধ সুচনা করা হয়, যজ্ঞে বৃক্ষ-শাখা-ছেদনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। 
শাখাদেবতার ( শাখাবিষ্টাত্রী দেবতার ) অনুধ্যানে বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে যে ভগব্দধিষ্ঠান আছে, 
জগদীশ্বর ষে সর্বব্যাপী, সেই ভাব প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বৃক্ষাদির সংজ্ঞ। অছে 
প্রমাণ করিয়া আজি গর্বোন্নত-শীর্ষ । কিন্তু শাখাদেবতার অর্চনায় এই মন্্রয়ের (প্রথম ও 
দ্বিতীয়) বিনিয়োগ, কত কাল পূর্বে হিন্ুদিগের যে সে জ্ঞান ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । 



১ গ্রপাঠক, ১ অনুবাক |]  কৃঞ্-যজুর্যবেদ-মন্ত | ২১ 

ভাষ্যে প্রকাশ--ইষে ত্বা” শাখা-ছেদনের মন্ত্র, র্জে ত্বা” শাখা-সংনমনের বা শাখার ধূলিমল! 
প্রভৃতি অপসারণের মন্ত্র। যাঁহাই হউক, শাখা-দেবতার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হউক, আর আপনার 
ইষ্টদেবকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ঘ্ধয় উচ্চারিত হউক, “ছিনঘ্টি+ ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াই মন্ত্রে 

অর্থ নিষ্পন্ন করি, আর 'আহ্বয়াণি ক্রিয়াপদ আধ্যাহারেই মন্ত্রার্থ ধারণা করিতে সমর্থ হই, 

মন্্োচ্চারণকারী সর্ধতঃ আপনার শ্রেয়ং কামনা করিতেছেন,_মন্ত্ের ইহাই ভাবার্থ। 

ভাষ্যকারের মতে, - তৃতীয় ও চতুর্থ*মন্ত্রের লক্ষ্য - গোবৎস) তাহাদিগকে “বাষুদেবতাক' 

বলিয়৷ কল্পন| করা হইয়াছে। বায়ুদেবতাক বলিয়া বায়ুর সহিত বৎসগণের অভেদ কল্পনা করা হয় 
বৎসগণের বায়ুস্বর্পত্ব হেতু, তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত অধবর্ধযগণ ব্ৎসদিগকে বায়ুকে সমর্পণ 

করিতেছেন । এ পক্ষে ভাষ্যকার সায়ণের যুক্তি,_-“মনুষ্যগণ গৃহাদি নির্মীণ করিয়। তাহাতে 

বাস করে। গোবৎসগণ তাহা পারে না, অস্তরিক্ষই তাহাদের বাঁসগৃহ। অন্তরিক্ষের অধিপতি 
বায়ু; বাযু পশুদিগকে রক্ষা করেন; সুতরাং পশুদের বায়ুরূপত্ব কল্পিত হয়।” এতদ্বিষয়ে 

শুরুবজূর্কদে ভাষ্যকার মহীধর এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ; বথা,__-বাযু যেমন পাদপ্রক্ষালন 
ও নিষ্ঠিবনা্দি দ্বারা উপহত অপবিত্রীক্কৃত ভূমিকে শুষ্ক করিয়া পবিত্র করেন, গোবৎসও সেইরূপ 
গোময়া্দি-দাঁনে ভূমিকে পবিত্রীক্কত করে। এই কারণে, বারুর সহিত বংসের সাদৃশ্ঠ 

সুচনা করা যায়।* এইরপে “বায়বস্থ” প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ করা হয়,_-হে গোবৎসসমূহ ! 

তোমরা প্রথমে তোমাদের মাতার নিকট হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে গমন কর। মাঠ হইতে 

* মহীধরের এবং সায়ণের ভাম্যের ভাব প্রায়ই একরূপ ;_কেবল বাক্য-বিন্তাসের 
পার্থক্য-মাত্র ! শুর্র্ষজুর্কদের ও কৃষ্ণবজর্কেদের এই প্রথম মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও 
পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণযভুর্্বেদে “বায়বঃ স্থ* প্রস্তুতি মন্ত্রে পর “উপায়ন্ধ; স্থ” মন্ত্রটা 

'অতিরিষ্ত দেখি ; আর পঞ্চম মন্ত্রে “উত্জস্বতীঃ পর়স্বতী2” পদদ্ধর় এবং “রদ্রস্ত হেতিঃ পরি 
বো বুণক্ত» মন্ত্রাশ অতিরিক্ত সন্নিঝিষ্ট' আছে। তত্তিন অন্যান্য 'অংশে কোনই পার্থক্য নাই। 

যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ “বায়বস্থ প্রভৃতি মন্ত্রের মহীধর-কৃত যুভ্তির বিষয় নিম্নে উল্লেখ 

করিতেছি; বথা,_“বায়ুর্দেবতা । বা গতিগন্ধনয়োঃ | বান্তি গচ্ছন্তি বায়বঃ গন্তারঃ| হে 

বসা যুয়ং বায়বঃ স্থ মাতৃড্যঃ সকাশাদন্ত্র গন্তারো ভব্ত। মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ং 

দোহো ন লভ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ৷ যদ বায়ুসাদৃশ্তাদ্বৎসানাং বাযুত্বং | যথা বাষুঃ পাদপ্রক্ষালন- 

নিষ্ঠীবনাদিভিরুপহিতাং ভূমিং শোধযিত্বা পুনাতি এবং বসা অপ্যন্থলেপনহেতুভূতগো ময়াদি- 
দানেন ভূমিং পুনত্তি। তল্মাদ্বাধুনাদৃশ্বং । অথবা নৃণাং যথা স্বনিবাসায় গৃহণিম্মাণসামর্থ্যমন্তি 
এব, পশুনাং তদভাবান্নিবারণেহস্তরিক্ষে সঞ্চরণাদস্তরিক্ষমেব পশূনাং দেবতা । তম্তাস্তরিক্ষস্ত 

বাুরা”াতঃ। স চ বায়ু স্বাবয়বানিব পালয়তি পশূনাং বাযুরূপত্বং। তথা পালনায় 

পশৃন্ বায়বে সমর্পয়িতুং বাযুরূপত্বমাপাগ্চ বায়বস্থেতি মন্ত্রঃ প্রবর্ততে। তহুক্তং তিত্তিরিণ! । 

বায়বতেস্থত্যাহ বাযুর্ববাইস্তরিক্ষস্তাধ্যক্ষোহস্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু' পশবো৷ বায়ব এবৈতান্ পরিদদা- 
তীতি। যত্বা তৃণভক্ষণায়াহনি তত্র তত্রারণ্যে চরিত্বা সায়ং কালে বায়ুবেগেন যজমানগৃহে 
সমাগমনাক় পশূন্ প্রবর্তমিতুং বাযুনপত্বমুচ্যতে |” 



২২ যুর্বেবেদ-সংহিতা । 1 প্রথম্ কা, প্রথম অষ্টক | 

তৃণার্দি ভক্ষণণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে পুনরায় বাষুবেগে ঘজমানের গৃহে আদিয়৷ উপস্থিত হইবে” বলা 
বাহুল্য, আমর! এ মন্ত্রের এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি ন্বাই। গোবৎসের মধ্যে দেবতার বিগ্মানতা 

অস্বীকার করি না; কিন্তু দৃষ্ঠমান্ গে(বৎসের নিকট এরূপ প্রার্থনা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। 
অন্ততঃ, একালে গ্রন্ন্প অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। এরূপ 'অর্থের বা ভায্ের জন্তই বেদবিছ্বেষি- 
গণ বেদকে “্চাষার গান” বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। কিন্ত এরূপ গোবৎসাির 
সম্বন্ধ-সুচক ভাব অকারণ অধ্যাহার না করিয়া, যদি সদর্মসদা সরলভাবে মন্ত্রের অর্থ আমনন করি 

বেদ-বিদেষ্টাদিগের ব্দে-নিন্দর কোনই অবসর থাকে না। 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রব্ষয়েও আমাদের বক্তব্য এরূপ । ভাষ্যে প্রকাশ,_এই মন্ত্রে গাভীদিগকে 

সম্বোধন করা হঈয়াছে। মন্থের অন্তর্গত “দেব্ভাগং পদের তাৎপর্ধা ভাষ্যমতে নিম্নরূপ নির্দেশিত 

হয়) যথা, _বঙ্ছে প্রবৃত্তিকালে গেগ্রাসের ঘ্র। বখমভাগ এনং মন্ুষ্যভাগ প্রবৃদ্ধ হয় । 'আর 

তন্বারা উদ্ধগ।মী ক্ষীর।জারপী দেবান্তর্ভাগ বা ইন্্রভাগ প্রবদ্ধিত হইয়া থাকে। এই বৎসভাগ, 
মনুষ্যভাগ, দেবভাগ প্রভৃতি ভাগত্রয়, 'উদ্্ন্বতীঃ পরন্বভীঃ এরজাবতীঃ” প্রভৃতি পদে বিশনীরুত 

হইয়াছে--ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। ভাষ্যের ভাবে গাভীরাই যেন ইন্দ্রদেৰ্তার স্বরূপ। ভাষ্ের 

মতে, গাভীদিগকেই যেন বল। হইতেছে, ছো[তমান্ পন্মেশ্বর 1! তোষর। বনে গিয়া তৃণ ভক্ষণ 

করিয়া আইস; কেন-না, তোমাবিগকে শ্রেষ্ঠতম কম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে । শ্রেষ্ঠতম কর্ম কি 

না ষজ্ঞকর্ম্ম। তাহারা দুগ্ধ প্রদান করিলে, সেই ডগ্ষেতপন্ন ঘ্বুভে যজ্ঞ ভইবে। প্আদ্রিয়া” “উজ্জ- 

স্বতঠী”, পরস্থতীঃ, প্রজাবতী+', "অনমীবাঁ?, শস্তেনঃ ম। ঈশভ", “অব্য, “অঘনংসঞ প্রভূ রি 

বাক্য, ভাষ্যকারের মতে গাভী-সখঘন্ধেই গ্রঘুক্ত হইয়[ছে বলা যায়| 'অর্থা২২0ত|মাদের ঘেন 'অ 

রোগ বা কিন রোগ না হয়, তোমাদিগকে যেন কেহ চুরি করিত না পারে, তোমাদের প্রতি) 

কেহ (ব্যটু্দিতেও ) যেন চিংসা করিতে না পারে, তোমর। যেন ব্ভ্বৎসপমনিত ও, এ 

ঘাস ভক্ষণে রলাধিক্য হেতু তোমাদের মধ্যে ঘেন এ্রভত গারের সঞ্গার হর, প্রভৃতি থান 

ভক্ষণের দ্বারা তোমরা যেন সেই দধিবূপ ক্ষীর ব্হলপরিমাণে বদ্ধিত কর +--এবন্বিধ ভাব 

সকল শব্দে গাভী-সখন্ধেই প্রকাশ পাইরাছে। গাভীগণ যেন যজম[নকে ুণ শাশ্বতিক* 

গতি দান করেন। গোজাতিতে দেবতার অধিষ্ঠঠন 'আছে, অস্বীকার করি না? কিন্ত, 

গোজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে দেবতার কল্পনায়, এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা 

হউক, তাহাতেও আপত্তি নাই) কিন্তু বিশেষণগুলির এপ ব্যাখ্যায়, প্মবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে 

অবিশ্বাসের যে বিষবীজ উপ্ত আছে--তাহাতে জলসেক করা হয় মাত্র । শ্ৃতরাং এ ক্ষেত্রে 

সাধারণভাবে অজরা অমরা অক্ষর! দেবীগণকে ( দেববিভূতি-সমূহকে ) অর্চনা করা হইয়াছে 
বলিলেই সর্ব-বিষয়ে সামঞ্জস্ত রক্ষিত হয়। “মর্ানুসারিণী-ব্যাখ্যায়” 'ও “বঙ্গান্ববাদে আমরা 
যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সকল দ্রিক রক্ষা হয় এবং সকল ভাবই সঙ্গত হয়। 

নবম মন্ত্র--শাখা-দেবতা-বিষয়ক । এখানকার প্রার্থনা (ভাষ্যকারের মতে ),-- 

পলাশশাখে ! আপনি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া, দেখিবেন__যজমানের পশুগুলি যেন 

নিঃশঙ্কে অরণ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে ; তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; দেখিবেন,-যেন চৌর- 

ব্যাপ্রাদিতে তাহাদিগকে অপহরণ বা হনন না করে। তাহার! যেন নিরুপদ্রবে সন্ধ্যাকালে 
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পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে” ভাষ্কার এ সম্বন্ধে উপসংহারে কহিয়াছেন,--“শাখা 

নিও অচেতন, তথাপি তদভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। 

শাক্সজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্্দৃষ্টিবশতঃ যেমন অচেতন শালগ্রামে বিষণ সান্নিধ্য জ্ঞান করিয়া বিু- 

সম্বোধনে যোড়শোপচারে তাহার পুজা করেন, শাখাদেব্তার সম্বোধন-বিষয়েও তন্দরপ 

মনে কারতে হইবে।, কোন্ দেবতার পুজার কি নিগুঢ় লক্ষ্য, সে তত্ব প্রকাশ করিবার 
স্থান এখানে নহে । তবে সুুলভাবে * এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, স্মরণে অর্চনে পুজনে, 

বাহার ম্মরণ, ধাহার অর্চন, ধাহার বন্দন, ধাহাঁর পূজন, তাহাতে গ্রীতি আসে,-তাহার গুণে 
গুণাম্বত হইতে হইতে তংস্বারূপ্য তৎ্সাযুজ্যাদি লাভ ঘটে ;--দেব্তার পুজা-বন্দনাদির 

ইই মুল লক্ষ্য বলিয়াই ননে করি। 

দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ নিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। যে সমর হত্যাদ্দিতে 

বেদমন্ত্রের এরূপ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন আবাহনকারীর শক্তিসানর্থ্য ধ্যান-ধাঁরণা- 

সাধনা অন্তৰপ ছিল। এখন বেমন বিজ্ঞান আশা করিতেছেন, অনুসন্ধিংসার ফলে হয় তো 
তনকা।ল পরেই ব্নম্পাতির সহিত দানবের ভাবের আদান-প্রদান চাঁলতে পারে ; আমরা 

নে করি, অতীত-ম্তির এ সকল আলেখা (বুক্ষাদির সংজ্ঞাস্চক ), ভবিষ্যতের আশাকে 

দট-ভিত্তি প্রদান করিতেছে। তুমি বলিতেছ,--এমন দিন এমন স্বর এনন শব্দ আসিতে 
পারে, যে দিনের যে শব্দে যে স্বরে বনস্পতিও উত্তর দিতে পারিবে । আমরা বলি,__ 

এক সময়ে সেই শব্ধ সেই মঞ্জ সেই ধ্বনি তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইয়া আশানুরূপ 

উত্তর পাইক্সাছিল। কিন্তু এখন সে প্রাক্রুয়া-পদ্ধতি বিস্বৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত 

হইয়াছে; সুতরাং ডাকিয়। আর সাড়া পাওয়া বাইতেছে না। আশা করি বটে," 

চক্রনেমীর আবর্তনের ন্যায় আবার সে দিন ফিরিয়া আস্তক,_আবার আমর! বনম্পতিগণের 

নাঁহত ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমথ হই” ; কিন্ত বত দিন তাহা না ঘটিতেছে, সে পর্য্যস্ত 

কেন গ্রহেলিকার অন্ধকারে মনুষ্যসমাজকে আচ্ছন্ন রাখি? কাজে. কাঁজেই মন্ত্রের অর্থে 
এখনকার বোধোঁপযোগী করিবার পক্ষে লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য বলিয়৷ মনে করি। শাখা-দেবত। 

বখন এখন বধিরতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা আমাদের স্বর যখন তাহাদের কর্ণে এখন আর 

পৌছিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন কেন আর, কুট-কন্পনায় অর্থকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যাই? 
অথবা, কেন আর, সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরম পবিত্র বেদকে হাস্তাম্পদ 

করিতে চাই? অতএব, আমর! সাধারণভাবেই মন্ত্রের মন্রীর্থ প্রকাশ করিলাম! যিনি 

যে দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতেই তিনি এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে 

পারিবেন । মন্ত্র বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণ। কষ্ট-কল্পনায়, কেন তাহাকে একমাত্র শাখা-দেবতাতে 
আবদ্ধ রাখিব? আরা তাই মন্ত্রের শেষাংশের, অর্থ করিতে চাই,--হে দেব! এই 

আমার পশুবৃত্বি-সমূহকে বিনাশ করিয়া! আমায় রক্ষা (পরিত্রাণ ) করুন।” ফলতঃ, মন্ত্র 
দেবোদেশে বিনিযুক্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। 

বিতর্কে প্রয়োজন নাই। আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন--এ অর্থ সঙ্গত কি 
না? অন্তরই সে প্রশ্রের উত্তর প্রদান করিবে। 
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তবে ফ্জুর্বেদ অধ্যরনে এ কথাও বিশেষভাবে শ্ররণ রাখা কর্তব্য যে, যজুর্ধেদের 
অধিকাংশ মন্ত্রই কর্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হয়; অতএব, মন্তর্থ অবগত হইয়া, বিধি-নিয়মক্রমে উহার 
প্রয়োগ আবশ্যক, এবং সে পক্ষে ভাষ্যান্তর্গত ক্রিয়াপদ্ধতি কর্ম্মকারকগণের অনুসরণীয় । তীহারা 
গুরু-পরম্পরাক্রমে এবং ভাষ্যের মধ্য হইতে কর্দপ্রক্রিয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন। বাহুল্য- 
ভয়ে, সে প্রসঙ্গ আমর! আর উত্থাপন করিলাম না। ( ১অষ্টক-_১প্রপাঠক--১অনুবাক )। 

রী 

দ্বিতীয় মন্তঃ | 

( প্রথমোইষ্টকঃ | প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োহনুবাকঃ |) 

| ূ | | ] 
(১) যজ্ঞন্ত ঘোষদসি। (২) 'প্রত্যুষ্ট৬ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরোতয়ঃ | 

] | | | 
(৩) প্রেয়মগাদ্ধিষণা! বহিরচ্ছ মন্ুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ। ত আ৷ 

] ূ | | | 
বহস্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো জ,্টমিহ বর্িহরাসদে। 

| | | 
(8) দেবানাং পরিষ্তমদসি বর্ষনৃদ্ধমসি | 

| 
(৫) দেববহিন্মা। ত্বাহন্থঙআ তির্য্যকৃপর্বব তে রাধ্যাসম্। 

| 
(৬) আচ্ছেতা। তে মা রিষং। 

| | | | 
(৭) দেববহিঃ শতবল্শং বি রোহ সহস্রবল্শাঃ 

| 
বি বয় ক্ুহেম। 

| | 
(৬) পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাছি। 
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] ] | ূ 
(১০) স্থসংভূতা ত্বা সং ভরাম্যদিত্যৈ রাক্না*পি | 

রা ূ ূ ূ 
(১১) ইন্দ্রাণ্যে সংনহনং। (১২) পুষ। তে গ্রস্থিং গ্রথাতু। 

৫ এ | 
(১৩) স তে মাহস্থাৎ। (১৪) ইন্দরস্ত ত্ব( বাহ্ভ্যামুদমচ্ছে। 

|... 1.1 1] 
(১৫১৬) বুৃহস্পতেম্ম প্।  হরাম্যর্ববন্তরিক্ষমনিহি | 

ৃ 
রত ং | * 

(১৭) দেবগমমসি ॥ ২ ॥ 

ধা ৯ 
এ 

পদ-পাঠঃ। 

] ূ চা... ০ &: ূ 
(১) ক্ঞন্ত। ঘোষৎ। অসি। (১) প্রত্যষ্টমিতি প্রতি_উষ্টঘ। রক্ষঃ | 

| [ 
প্রত্বষ্টা ভতি প্রতি_উষ্টাঃ | অক তয়; | 

পর আতা খেটে জজ 

| ] | | 
(৩) প্রেতি। ইয়ম্। অগাং। ধিষণা। নহিঃ। অচ্ছ। মন্ুনা। কতা । 

| | | ] 
স্ববয়েতি স্ব--ধয়া। বিতষ্টেতি বি-তষ্টা। তে। এতি। বহস্তি। কবয়ঃ। 

| | ] | 
পুরস্তাৎ| দেবেভ্যঃ | জুষ্টম 1 ইহ বহিঃ । 'আসদ উত্যা-সদে। 

জায় 

বি 

| | 
(৪) দেবানাম্। পরিষ্তমিতি পরি-__ক্তম্। অসি। বর্ষবৃদ্ধমিতি দর্ষ_বৃদ্ধমূ। অনি। 

ভত আছ পা জজ) আছ জজ ৬] গ০ গা ৬ বে জি 

ক্ষ ভি ১.৩ 

ক-যূর্েদি__০ 
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| | | 
(৫) দেববহিরিতি দেব _বহিঃ। মা। ত্বা। তন্বকৃ। মা। তি্যকৃ। পর্ব। 

| ৃ 
তে। রাধ]াসম্। (৮) আচ্ছেন্তেত্যা ছেত্তা। তে। মাঁ। রিষম্। 

| | 
(৭-৮) দেববহিরিতি দেব নহিঃ। শতবলশদিতি শত বলশম্। বীতি। রোহ। 

| 71 পা 
সহজবল শা ইতি সহত--বল.শাঃ। বীতি। বয়ম। রুহেম। £, 

| | | ূ 
সসংক্ঠতেতি 2--সংভতা | (») পুথিব্যাঃ। সংগ৮ তি সংপুচঃ। পাচি। (১০) আসক 

| ূ ৰ 
'াদতিতা | রুয়া। ভতাপ। 211 সমিতি । ভরাল। 

| | 
( ৯১ ) হন্দ্রাণ্যে। ঃ ধনহন নিতি সংনহনম্। চি ) পুঝা | ০% 1 গণ্িম | £গ15 | 

| ৰ ৃ 
(১০) সঃ) তে। মা। এতি। স্থাজ। (১৪) উন্ত্রন্ত। হা। 

1 1 
বাহভ্যাপ্লিতি বাভ-_ভ্যাম। উদ্দিতি। বচ্ছে। 

| | | 
(১৫-১৬) বৃহম্পতেঃ। মূরন। হ্রামি। উরু। অন্তরিক্ষম। অন্বিতি। ইহি। 

পরল হা এ থচ « 

| 
(১৭) দেবংপমমিতি দেবং-গমম্। অসি॥২। 

রণ খ্ঃ 
টি 

মন্মীনূসারিণী-ব্যাথ্যা । 

(৯) হে ভগবন্! ত্বং ফিজ্ঞন্ত” (সৎকন্মণঃ ) ঘোঁষৎ ( নির্বাহকঃ, সম্পূরকঃ বা) 

“অসি” (ভবসি)। ভগবান হি সংকর্মস্বরূপঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, হে 

শুদ্ধসত্ব! ত্বং যেজ্ঞন্ত' € সৎকর্মণঃ ) “ঘোষ (সাধনভূতোপকরণন্বরূপঃ ইতি ভাবঃ ) “অসি; 

( তবদি )। হৃদগতঃ শুদ্ধসত্বঃ হি সর্বেষাং সৎকর্শণাং প্রেরকঃ সম্পাদকঃ বা ইতি ভাবঃ। 
(২) ছে ভগবন্! অথবা হে শুদ্ধসত্ব! ভব্দনুগ্রহেণ রক্ষ* (শত্রু, সতপ্রতি- 



১ প্রপাঠক, ২ অন্ুবাক। ] রুষ্ণ-য্ুর্ধবেদ-মন্ত্র | ২৭ 

বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) প্রতি ( প্রত্যেকং ) 'উষ্টং+ ( দগ্ধং ) ভবতু ইতি যাবৎ 3 “অরাতয়ঃ, ( সর্কো 

শব্রব: ) পগ্রতি” (প্রত্যেকং ) উউষ্টাঃঃ (দগ্ধাঃ) ভবন্ক। ভগবদনুগ্রহেন ভবতপ্রভাবেন চ. 

ষ্টবুদ্ধীঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যাস্ত ইতি ভাবঃ। 
(৩) হে শুদ্ধপত্বস্বূপ ভগবান্! ত্বং “ধিষণা” (সর্বাত্মত্বেন ককপয়! ইত্যর্থঃ ) “ইয়ং 

(ধজ্ঞকর্শণি সংকর্মণি বা) “প্র অগাৎ? ( প্রকর্ষেণ আগচ্ছ ); অগত্য চ “বর্থিঃ। (সকশ্মণা 
উৎকর্ষপ্রাপ্তং অন্মাকং হৃদ্রপং যজ্ঞাগারং ইতি ভাব? ) “অচ্ছ” (উপাগচ্ছ, প্রাপ্ন/হি ইত্যর্থঃ ) ) 

তং মন্ুনা, ( আত্মোৎকর্ষনম্পন্নেন সাঁধকেন ইত্যর্থঃ ) “কতা” ( কৃতেন, হৃদিসঞ্জাতেন ইত্যর্থ; ) 
স্বধয়া” ( সংসারবন্ধননাশকেন শুদ্ধসবেন ) “বিতষ্টা” ( বিশেষেণ সম্পৃজিতঃ ) ভবসি ইতি শেষঃ; 

অপিচ, “কবয়ঃঃ , ২( মেধাবিনঃ, সদ্ভাবসম্পনাঃ সাঁধকাঃ ইত্যর্থঃ ) “পুরস্তাৎ' ( সৎকর্মসকাশাৎ 

সৎকর্মপ্রভাবেন ইত্যর্থ ) “তত (ত্বাং) “আবন্তি (আনয়স্তি, হুি প্রতিষ্ঠাপয়স্তি ইতি 

ভাবঃ ); হে শুদ্ধসত্বস্বরূপ ভগবন ! ত্বং দেবেভাঃ' (দেবনা ইত্যর্থঃ ) 'জুষ্টংঃ ( গ্রীত্যর্থং ) 

"ইহ" ( অশ্মিন, 'অন্ম(ভিরন্ষ্ঠিতে ইতার্থঃ ) “র্ভিঃ' ( সংকন্মরণি, জদি বাঁ) ণআঁসদ? ( 'আগচ্ছ, 

উপতিষ্ঠ ইতাথঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং অন্বঃ। প্রীর্থনায়াঁঃ ভানঃ--ভে ভগবন। অন্ম।কং 

সংকশ্মণি 'আগচ্ছ। আগ্েরখকিধসম্পাদনেন অন্বীন যোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়। 

(৯) হে মম দনঃ' তব “দেবানাং (দবভাবাশং ) পরিষ,ত ₹" ( উৎপাদক, 

সত্ব[ভ্ক« ন।) পপি” (নভবসি ), ত্ত্াৎ ত্র পবর্ষনুদ্ধং (সাধনসাধং অভীষ্টবর্ষণ- 

ছেডভত ইতি ভব) “অপি” ( ভবসি)। অনঃ হি সর্ধমুলাবারং | চি চারা 

লে।কাঃ পরমপদ্হ লভন্থে। 'অতঃ আর আগ্মোৎকর্ষলধনেন অনন্থ্যাসাধন।র সবক? "আনি! নং 

উছোবয়নি ইতি গাঁবাথ: | - 

(৫) (হন দ্ববতি» (গ্যালে।কমস্তবাঃ নিখিল? দেনভাব2 হাতি হব) হা? 

(হাং) 'ম।' (স। [ভিংসণ্ক। ও। পরিভাজন ইত্ার্থ£) : “আথগপি (জবিসন্নাত হতি যাবত দেজভ|থ।? 

ইতি ভাব?) “না, (তব প্রতি বিরূপাঃ না ভবন্ক, তাং পরিতাজা স] গচ্ছন্থ )5 “তিষ্যক? 

( অন্তরিক্ষলোকসন্বাঃ দেবভাবাঃ অপি ত্বাং ঘা পরিতাজন্থ ইতি ভাবঃ ); 'অপিতু ণচে (তব) 

“পর্ব” ( তবসন্বন্ধিচিন্তবৃত্ত়ঃ-_সথ। ৮5 তাঁঃ সন্তি, যা নিপথগ।মিহ্ঠঃ ন ভবস্তি ইতি 

যাবৎ ) তথা “বাধ্যাসং সেংপাদয়াদি, তেষাং সংঘমং সাধয়।মি উত্যার্থঃ)। মন্থোহয়ং সঙ্গল্পমূলকঃ। 

চিত্তজয়ায় অত্র উদ্বোধনা বর্ভতে । এও বিনা গবতপ্রাপ্তি কদাঁপি ন সম্ভবতি। 
তঃ প্রার্থনা নিথিলাঃ সর্ধ্বে দেবভাবাঃ অন্ত উপজিতাঃ ভবন্্। তেন বয়ং ভগবস্থং 

প্রাপ্তং শরু মঃ ইতি 8 | 
(৬) হে মম মনঃ। “তে (ভ+সম্বদ্ধি, সংকর্মাবিঘাতক; ইতি যাবৎ) “আচ্ছেন্” 

( হিংসকাঃ রিপবঃ, রিল সিনা যদ্বা-_-ভগবতসন্বদ্ধবিচ্ছিন্নকারিণঃ কামক্রোধাদয়ঃ ইতি 
ভাবঃ) “মা রিষম্ঠ (মা হিংসিষম্)। কামক্রোধাদয়ঃ রিপবঃ যথা! ভগবৎসন্বক্সং বিচ্ছিনং ন 

কুর্বস্তি তথ! অবিচলিতঃ ভবামি ইতি সঙ্ল্পঃ | 
(৭-৮) “দেববর্থিঃ (হে গ্েতমান্ স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্বঃ) “শতবল্শং' ( বহুরূপঃ সন্ 

ইত্যর্থঃ ) “বি রোহ' ( বিশেষেণ জায়স্ব, অন্মাস্থ অধিষ্ঠিতঃ ভব ইতি ভাঁবঃ); তম্মাৎ “বয়ং 



২৮ যক্র্বেবেদ-সংহিতা | . | প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

( প্রার্থনাকারিণঃ ) “সহশ্রবলশী” ( বহুসাঁমর্থোপেতাঃ নিখিলৈঃ সচাবাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ 
ইতি ভাবঃ ) “বি রুহেম+ ( বিশেষেণ প্রজায়েমহি, প্রবৃদ্ধাঃ ভবাম ইত্যর্থঃ)। ঙ্কললমূলকৌ 
এতৌ মন্ত্ৌ। ভগবান্ অন্মান্ু ধিষ্টিতঃ সন্ অন্মন্ সদ্ভাবসমন্থিতান্ কুরু ইতি ভাবঃ। 

(৯) হে ভগবন্! ত্বং প্ৃথিব্যাঞ্ “সংপৃচঃ, ( পৃথিব্যাং সম্ভবাৎথ পাপসম্পর্কাৎ 

ইহজগতি অনুষ্ঠিতাৎ ভববদ্ধনমূলকাৎ কর্ম্মসঘদ্ধাৎ, যদা--মোহসম্মোহাৎ ইত্যর্থঃ ) পাহি” (মাং 

রক্ষ, পরিত্রাযস্থ ইত্যর্থঃ)। ভববন্ধনছেদনায় অন্র প্রার্থনা বর্ততে। যৎকর্খ 'ভববন্ধনমূলকং 
তংকর্মানুষ্ঠানাৎ ঘাং নিনিবৃত্তর লা ং প্রীর্থন অত্র বর্ততে। 

(১০) হে চিন্তবৃন্তে! ন্িসংভূতা+ (সর্বতোভাবেন পাপক্রেদপরিশূন্তা ) ত্বাং “সংভরামি, 

( পরিগৃত্রামি, ভগবত্গীতয়ে নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ); তম্মাৎ ত্বং 'অদিত্যৈ € অনন্তন্বরূপায় 

ভগবতে ) বালা (রদনা, ম্মাকং ভক্তিজ্ুধাস্বাদণ্রাদাঁনসমর্থা) “অসি (ভবসি, ভবতু 

তি যাবৎ )1 চিন্তবুত্তি ভি সর্বাথসাধিকা ইতি ভাবঃ। 

(১১) হে চিভবুন্তে। ত্বং সা ( ভন্তিরপিণ্যে দেব্যৈঃ ) “সংনহনং ( সগ্যক- 

প্রকারেণ বন্ধন মূল্ং যদা---ভগবত্গ্লীতিহেতুভূতং ইত্যর্থঃ ) ভবসি ইতি শেষঃ। তাঁৎপর্ম্যার্থোহয়ং 

_ভিক্ত্যা মহানৈশ্বধ্যশীলী ভগবানপি বশীভুতো ভবতি, অপিচ ভত্যা ভগব|ন্ ভক্তেন সহ 

সম্মিলিত; ভনতি ইতি ভাঁবঃ | 

(২ হেন?! পপুষাণ (সর্বপুক্গিবিধায়কঃ ভগবান) “তে? (তেব) গ্রন্থিত (ভন্ডি- 

বন্ধনং ইত্যার্থ ) গগ্রথাতু (দৃট়ীকরোতু ইত্যর্থঃ )। 

(১০) হেআম্মন। এনম্প্রকরেণ তে (তব) “স” ( ভববন্ধনং) “মা স্থাৎ ( চিরং 

মা তিষ্ঠত, ত্বং ভববন্ধনমুক্তঃ ভব ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ )। 

(১৪) হে জনিহিত শুদ্ধদন্ব। “ইন্দরন্ত' (সর্বশভেরাবারন্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) বানৃভ্যাঁছ' 

( হস্তাভাঁং, সর্বশক্তিলীভার উতি যাবৎ) বা” (ত্বাং) প্টদ্যচ্ছে' (নিয়োজয়াসি- 

ভগবতি সমপর।রি ইত্যর্থঃ)। পাদ্ধলভায় অভং শুদ্ধসত্বং সর্বকন্ম্কিলং চ ভগবতি 

উত্স্থজ্য।ণি ইতি 'ভাবঃ | 

(১৫) ভে মম জন্নিহিত শুদ্ধসত্ব' 'বৃচস্পতেক (এচ্ডানস্বরূপন্ত ভগবতঃ সম্বন্ধি 

উত্যর্থঃ) “মুধ1' (অশেষপ্রজ্ঞয়া, যদ্বা-প্রজ্ঞানলাভায় ইন্যর্থ; ) ত্বাং ভরামি” (আহরাপি, 

গদি গ্রতিষ্ঠীপয়ামি ইতি ভাঁবঃ )। 

(৯৩) হেনেব! ত্বং “উর” (বিস্তীর্ণ, কলুষক্েদপরি ক্লতং ) “তান্তরিক্ষং ( অন্তরিক্ষ- 
লোকং, শত্রোকপদবপরিশূন্তং নিন্মলং হৃদযং ইতি ভাবঃ ) "অনু (অনুক্থতা, অভিলক্ষ্য 

উত্যর্থঃ ) “হি” (আগচ্ছ )। বিশুদ্ধং নির্মলং হৃদরং হি ভগবনিবাসস্থানং। 
(১৭) হে মম মনঃ! ত্বং দেবং' (ভগবস্তং গ্রাতি ) গমং (গন্তারং ) “অসি ( ভবসি, 

ভব ইত্যর্থ: )7 অথবা হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং “দেবঙ্গং ( ভগবতঃ অঙ্গীভূতঃ বা) “অসি” (ভবসি )। 
. এবম্্রকারেণ পরিক্রতঃ সন্ অনন্তাভিক্ত্যা ভগবতি আত্মস্থাপনায় 'সমর্থঃ ভবানি ঈতি ভাবঃ। 
মন্্রোহয়ং সঙ্কল্লমূলকঃ ॥ ( ১অষ্টক-_১প্রপাঠক--২অন্বাঁক )॥ 

৯ কঃ 
র্ 
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বঙ্গানুবাদ । 

১। হে ভগবন.! আপনি সৎকন্ম-সমুহের নির্ববাহক বা পুরক হয়েন। 
( ভাবাধ,_ ভগবানই সৎকর্দাস্বরূপ সর্ববযক্দেত্বর )। অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! 
তূমি সৎকর্ম্মের সাধনভূত উপাদান-স্বরূপ হও. (ভাব এই যে, হৃদগত 
গুদ্ধসত্্ই সকল কর্মের প্রেরক বা সম্পাদক )। 

২। হে ভগবন! অথবা হে শুদ্ধসত্ব! আপনার অনুগ্রহে সৎ্প্রতি- 

বন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ববদ্ধি) সর্ববতোভাবে ভক্মীভৃত হউক; 
আমাদিগের রিপুশক্রগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধীভূত হউক । (ভাব এই 
যে,- হে দেব! আপনার অনুগ্রহে অথব। আপনার প্রভাবে আমাদিগের 
ছ্টবুদ্ি এবং রিপুশক্রদমূহ যেন সমূলে নাশপ্রাপ্ত হয় )। 

৩। শুদ্ধসত্ম্বূপ হে ভগবন! আপনি সর্বাত্মক; কৃপ। করিয! 

[মাদিগের এই সৎকন্মে প্রকৃষ্টরূপে আগমন করুন এবং আগমন করিয়া) 

সংকর্দের দ্বারা উত্কর্ষপ্রাপ্ত আমাদের এই হৃদয়রূপ যজ্ঞজাগারকে প্রাপ্ত 

হউন; আক্পোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকের কৃতকশ্ধের ছারা সপ্ভাত এবং সংসারবন্ধন- 

নাশক শুদ্ধসত্বের দ্বারা আপনি সম্পুজিত হায়েন; অপিচ, সন্ভাবসম্পন্ন জন. 

সৎকর্মাসামথে এর দ্বার। আপনাকে হৃদয়ে গ্রতিষ্ঠাপিত কারেন; অতএব হে 
ভগবন! দেবগণের গ্লাতির নিমিস্ত আপণি আমাদিগের আরন্ধ এই 
সকাম্মে ব। আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন । ( মন্ত্রটী প্রাথ না-মুলক | 
প্রাথনার ভাব এই থে, হে ভগবন! আঁমাঁদিগের সৎকনম্মে আগমন করুন 

এবং আমাদিগের আকত্বোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদিগকে মোক্ষপথে 

প্রতিষ্ঠাপিত করুন)। 

৪। হে আমার মন! তুমি দেবভাবসমুহের উৎপাঁদক বা সংবাহক 

অতএব তুমি সদাবদ্ধনশীল ও অভীংষ্টবর্ষণ হেতুভূত হও। ( মনই সর্বব- 
মূলাধাঁর | মনস্থ্র্ধ্যসাধনের ছারাই মানুষ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। 
এখানে আত্মসন্বোধনে মনস্থ্য্যসাধনের নিমিত্ত সাধক আত্মাকে (আপনাকে ) 
উদ্বোধিত করিতেছেন) । 

৫। হেমন! ছ্যলোকসন্ভৃত নিখিল দেবভাবসমূহ যেন তোমাকে 
পরিত্যাগ না করে; ভূবিসম্ভব দেবভাবসমূহ যেন তোমার প্রতি বিরূপ না 
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হয় এবং অন্তরিক্ষলোকসম্ভব যে দেবভাব-সমূহ তাহারাও যেন তোমাকে 

পরিত্যাগ ন। করে । অপিচ, তোমার সম্বন্ধি চিত্তবৃত্তি-সমূহ যাহাতে শক্রগণ 

দ্বরা হিংসিত ব| বিপথগমী ন। হয়, সেইরূপঙগাবে তাহাদের সংযম সাধন 

যেন করিতে পারি। (মন্ত্রটা সঙ্কল্পমূলক | এখানে চিত্তজয়ের জন্য উদ্বোধন। 
বিগ্কমান। চিত্তস্থ্র্যযসাধন শিন্ন এগবৎপ্রাপ্তি কদাচ সম্ভবপর হয় না। 
অতএব প্রার্থন।, -নিখিল দেব খাব-সমুহ আমাদিগের মধ্যে উপঙ্জিত হউক । 

তদ্দার। যেন আমর! গবানকে পাইতে সমর্থ হই )। 

৬। হে আমার মন! তোমার সন্বন্ধি সকন্মবিবাতক হগবৎ সম্বন্ধ - 

বিচ্ছিন্নকারী কামক্রোধাদি রিপুশক্র যেন তোমাকে হিংস। করিতে সমর্থ না 

হয়। কামক্রোধাদি রিপুগণ যাহাতে »গবহুসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ 
ন! হয়, ঘেন সেইরূপ অবিচলিত হইতে পারি )। 

৭-৮। হে গ্রেতমান, শ্বপ্রকাশ শুদ্ধনন্্! "আপনি বনুনূপ হষ্টয়। 

বিশেব শাবে আমাদিগের মধো অধিষ্ঠিত হউন। তাহ।তে প্রার্থনাকার। 
আমর বছুপামথেযাপেত সষ্ভাবাদি সমনিত হইয়। বিশেনরূপে প্ররৃদ্ধ হইতে 

পারিব। ( মন্্রদ্ধধ প্রাথনামূলক | ভাব এই বে, -শএগবান আমাদিগের 

মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়। আমাদিগকে সন্ভাবপমন্িত করুন এব; পরমণণ 
দন করুন )। 

৯। হে চা পৃথিঝাতে সম্ভাব্য পাপ-সম্পর্ক হইতে (অথাহ 
ইহজগতে অনুষ্ঠিত শববন্ধনমূলক কণ্ম সম্বন্ধ হইতে) আমাকে পরিত্রাণ 

করুন। (এই মআন্বে শববন্ধনছেদনের জন্য প্রার্থন। আছে ভাব 

এই ধে, - যে কর্ধ *ববন্ধনমূলক, সেই ক্র শা নে আমাকে গ্রতি- 
নিব করুন )। 

১০। হে চিত্তরৃত্তি! সব্বতোশীবে পাপরেদপরিশূন্ত তোমাকে 

ভগবানের গ্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করি। দেই জন্য তুমি অনন্তন্থরূপ 
গগবানের (প্রীতির জন্য ) আমাদিগের »ক্জিত্ধাস্বাদপ্রদানসমর্থ হইয়। 
তাহার রসনাঁর ন্যায় বিগ্কমান আছ । 

১১। হে চিত্তবৃত্তি ! তুমি শুক্তিরূপিণী দেবীর অর্ৎ ৬গবৎপ্রীতিহেতৃ- 
ভূত সম্যক্প্রকার বন্ধনমূল হও। (তীৎপর্ধ্য এই যে,_ মহাঁনৈষ্্ধ্যশালা 
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শগবান ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। অপিচ, শক্তিতেই ভগবান গুক্তের 

সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকেন )। 

১২। হে মন! সব্ধপুষ্টিবিধাযুক গুগবান তোমার উক্তিবন্ধন দৃঢ় করুন। 
১৩। হে আত্ম। ( আত্মসন্বোধন )! এই প্রকারে তোমার ৬ববন্ধন যেন 

চিরকাল ন। থাকে অথণৎ তুমি 'ববন্ধন হইতে যুক্ত হও । 
১৪ | হে হন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! সকল শক্তির আধার গবানের 

বাহুযুগলের দ্বারা অথাৎ সকল প্রকার শি লাঁতের নিমিত্ত তোমীকে 

নিয়োজিত করি ( খাঁবাথ5- সিদ্ধি লাঁ্রে নিমিত্ত গ্গবানের উদ্দেশ্যে 

শুদ্ধসত্ত উৎসর্গ করি)। . | 
১৫। হে আমার হনিহিত শুদ্ধসত্ব ! প্রজ্ঞানম্বূপ *পবানের সম্বন্ধি 

তাশেম প্রজ্ঞার দ্বারা অথাৎ প্রজ্ঞান লাতর নিমিত্ত তোমাকে হৃদয়ে 

প্রতিষ্ঠীপিত করি । 

১৬। হে দেব! কলুষরেদপরিশুন্য শক্রুর উপত্রবরভিত নির্মীল হৃদয়কে 

লক্ষ্য করিয়া আপনি আগমন করুন। ( তাৎপর্ধযাথ-- নির্মল বিশুদ্ধ 
হ্ৃদ্যুই শগবানের নিবাস-স্থান )। 

১৭। হে আমার মন! তুমি শগবানের প্রতি গমনকারা হও। অথবা, 

হে শুদ্ধসত্ব! তুমি *গবানের অঙ্গীভূত অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও । 
( মর্শার-_ এইরূপে পরিস্ত হউয়! অনন্যাত৪র দ্বার যেন *গবানে 
আত্মস্থাপনে সমর্থ হই )। (১অষ্টক--১প্রপাঠক- ২অনুবাক )॥ 

এ গং 

মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণাচাধ্যকতং )। 

প্রথমান্বাকে বতসাপাকরণমুক্তং। দ্বিতীয়ে বছিরাহরণমুচ্যতে । তক্গোরনুক্রমে পাঠঃ. 
প্রমাণমিতি মীমাংসিষ্যতে । পৌর্ণমান্তাং সাংনাধ্যাভাবে বৎসাপাকরণাভাবাদস্বাধানস্তাঁনস্তর- 
মমাবান্তায়ামসংনয়তোহপি বর্থিরেব প্রথমং সম্পাদনীয়ং। অন্ত এব বৌধায়নঃ_ প্যছ্ভা, বৈ ন 
ংনয়তি বহ্হিঃ প্রতিপদেব ভবতি” ইতি। অন্মিশ্ন্বাকে যজ্ঞন্ত ঘোষদসীত্যয়মান্চো মন্্রঃ | 

বরাহ্মণেন তু তন্মাৎপূর্ববমন্টো মন্ত্রঃ শাখাস্তরাদিস্ায়েন ব্যাখ্যাতস্তস্ত বিনিয়োগমাহ বৌধাঁয়নঃ-_ 
“অথ জঘনেন গাহ্পত্যং তিষ্ঠন্নসিদং বাহস্চপশং বাহ্দত্ে দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্থিনো- 
্বাহভ্যাং পুষেগ হস্তাভ্যামাদদ ইতি” ইতি। আপক্তত্বঃ --“উত্তরেণ গাহপত্যমসিদোহশ্বপর্শরন- 
ড.ৎপর্শ্বা বিহিতো ভৰতি দেবন্ত ত্ব সবিভূঃ প্রসব ইত্যসিদমশ্বপণ্ড বাহদত্তে তফীমনড্ৎ- 
পশ$” ইতি। অসিদো দর্ভচ্ছেদনসাধনং, শন্্ং। পণ্ড; পার্খগতাস্থিখওং। তর তীক্- 
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ধারত্বাল্পবনসমর্থং। মন্্ার্থস্ত-_-ভো! লবনসাধন প্রেরকস্ত দেবস্ত প্রেরণে সতি দেবতাসম্বন্ধিভ্যাং 
বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ ত্বাং স্বীকরোমীতি । মণিবন্ধাদধস্তনৌ বাহ উপরিতনৌ হস্ত । 
অত্র ব্রাঙ্গণং--“দেবন্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যশ্বপশু মাদত্তে প্রস্থত্যৈ। অশ্বিনোর্বাহুভ্যা- 
মিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানীমধবযূণ আস্তাং। পুষ্চো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ” (ব্রা, 
কাঁ* ৩ প্রণৎ২ অণ২) ইতি। যতিনি়তিঃ | যদ্যদযজ্ঞসাধনমূপাদেয়ং তৎসর্ধং পৌষকস্ত 
দেবন্ত হস্তাভ্যামেবেতি নিয়মঃ। অশ্বপশুনা সহ বঙহ্থিঃ প্রাপ্তং গচ্ছেদিতি সার্থবাদেন বাক্যেন 

বিধিরুন্নীয়তে, “যো বা ওষধীঃ পব্ঘশো। ব্দে। নৈনাঃ স হিনস্তি। প্রজীপতির্বা ওষবীঃ 
পর্বশো বেদ। স এনা ন হিনস্তি। অশ্বপর্শা বর্হিরচ্ছৈতি। প্রাজাপত্যো বা অশ্থঃ 

সয়োনিত্বায়। 'ওষদীনাঘভি৬সায়ৈ” (ত্রী* কা” ৩ গ্র* ২ অণ ২) ইতি । প্রজীপত্যক্গিপরি- 
ণামোহ্শ্ব ইত্যশ্ধমেববিধৌ এয়তেশ্প্রাপছেরক্ষ্যগ্বয়ৎ। তৎপরাপতৎ। তদশ্বোইভবৎ | 

মদশ্বয়ং | তদখ্শ্যাগ্ধ হংত ইতি । ততোহশ্বস্ত প্রাজ।পত্যত্বাৎ এরজীগণেস্টৌষবীষ তন্তৎপর্বধা- 

ভিজ্ঞত্বেন পর্বণে।ঃ সন্ধৌ ছেস্তু প্রবৃত্তস্ত পর্ববভ্জকৃত্বাভাঁবেনাশ্বপর্থা গ্রজাপতিরূপয়। ঘউচ্ছেদে 

হিংসা ন ভবতীতি। দ্রব্যাস্তরপরিত্যাগেনাশ্বপশত স্বীকা রস্তদ্ঘানিভূত প্রজীপতিসাহিতযাথং। 
অন্তি চ তৎসাহিত্যং কারণস্ত কাধ্যেহ্নুগতত্বাৎ। তষ্মাৎ প্রজাপতিদারেএ কর হিংস|দোনাভাব 

উপপগ্ঠতে ॥ 

১। গ্যজ্ঞম্ত ঘোষদসি।৮-_অশপর্থভিমন্ত্রণে গ্রথমমন্ত্রং বিনিধুউক্তে বৌধায়নঃ-_“আদার়াভি- 

মন্ত্রয়তে যক্তন্ত ঘোঁষদসীতি” ইতি। আপন্তত্বস্ত জঁতে--ণ্যজ্ঞন্ত ঘোষ্দসীতি গার্ৃপত্যমভি- 

মনত” ইতি। ঘোঁষদিতি ধনস্ত নাঁম। ভো অশ্বপশো তং বজ্ঞম্ত সাধনং দ্রব্যমসি | 

ভো গার্ৃপত্যেতি বা যোজনীয়ং। অত্র ব্রাঙ্মণং--“যজ্ঞস্ত ঘোষদসীত্যাহ । ষজমাঁন এব রয়িং 

দধাতি” (ব্রীৎ কাণ ৩ প্র ২ অণ ২) ইতি। রয়িং ধনং ॥ 
২। প্রত্যুষ্ঠ/. রক্ষঃ প্রত্যু্টা অরাতয়ঃ ।৮-_বৌধায়নঃ-_“গাহৃপত্ে প্রতিতপতি প্রত্যুষ্টএ. 

রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাঁতিয় ইতি” ইতি । আপস্তঘ্বস্ত--“প্রত্যুষ্ঈ/ রক্ষঃ প্রত্যুষা অরাতয় ইত্যাহৃবনীয়ে 
গাহৃপত্যে বা২সিদং গ্রতিতপতি ন পশুং” ইতি। অন্িল্লবনসাধনে নিগুঢ়ং রক্ষসামথ 

বৈরিণাং চ স্বরূপমত্যন্তং দগ্ধং ভবতু। মন্ত্রগ্রয়োজনমাহ--প্রত্যুষ্ট৬. রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় 
ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ” (বা কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ ২) ইতি।॥ 
৩1 পপ্রেয়মগাদ্ধিষণা বহ্রচ্ছ মন্থুনা কৃতা স্বধয় বিতষ্টা ত আ বহস্তি কবয়ঃ পুরস্তাদ্দেবেভ্যো 
জুষ্টমিহ বর্ররাসদে ।৮-_বৌধায়নঃ__“আহবনীরমভিপ্রৈতি প্রেক্মগাদ্ধিষণা বর্থিরচ্ছ মন্ুনা কৃতা 
স্ববয়া বিতষ্টা ত আবহস্তি কবয়ঃ ,পুরস্তাদ্দেবেভ্ো! জুষ্টমিতি” ইতি। স এব মন্ত্রশেষং পুথথ্ি- 
নিযুঙ ক্তে_-“ইহ বহ্রাসদ ইতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে” ইতি। আপক্তবস্ত কৎনমন্তত্তৈকমেব 

বিনিয়োগমাহ-__“প্রেয়গাদিত্যুক্তোর্বস্তরিক্ষমন্থিহীতি প্রাচীমুদরীচীং বা দিশমভিপ্রব্রজ্য যতঃ 
কুতশ্চিদর্ভময়ং বর্হিরাহরতি” ইতি। ইনমস্থপঞ্ড বিব্তারূপত্বেনাভিজ্ঞানবতী বর্ধিরাপ্তং গচ্ছতি। 
কীদৃশী সা। প্রজাপতিরূপেণ মন্ুন। ব্বচক্ষুষো নির্মমতা । অশ্বভক্ষিতানলক্ষণয়া স্বধয়। বিশেষেণ 
তীক্ষীক্কতা। বস্মীত্তে পূর্ব্বে কবরে! বিদ্বাংসোহুষ্ঠাতারঃ পূর্বন্তা দিশো বর্হিরানয়স্তি তন্মাদিয়ং 
প্রাগ্গচ্ছতি। হবিভূগভ্যঃ প্রিয়ং বর্হিরিহ বেগ্ঠামাসাদক্লিতব্যং। অন্ত মন্তন্ত প্রথমভাগে 



১ প্রপাঠক, ২ অন্ুবাক |] কৃষ্ণ-বভর্বরবেদ-মন্তর | ৩৩ 

পদাথং তাৎপর্যাং চাঁহ--“প্রেরমগাদ্ধিষণা বর্হিরচ্ছেতাযাহ | বিচ্কা বৈ হিষণা। বিদ্যায়ৈ- 

বৈনদচ্ছৈতি” (ত্রাণ কাঁ* ৩ প্র ২ অ০ ৩) ইতি। দ্বিতীয়ভাগস্ার্থে শ্রতান্তরপ্রনিছ মলান- 

প্রসিদ্ধিং চাহহ -“মমুনা কৃতা স্বধয়া বিতষ্টেত্যাহ । মানবী হি পশু? স্ববাকৃতা” (ব্রাৎ কা ৩ 

প্রৎ ২ অণ ২) ইতি। অন্নেনাস্থ্যাত্যপচয়োহন্বয্ব্যতিরেকপিদ্ধঃ । তৃতীয়ভাগে পদার্থ, পুরস্তা- 

চ্ছবতাৎপর্য্যং চাইহ--“ত আবহস্তি কবয়ঃ পুরস্তাদিত্যাহ | শুক্বাঁঞসো বৈ কবয়ঃ। যজ্ঃ 

পুরস্তাৎ। মুখত এব যজ্ঞমারভতে* (ব্রা কা ৩ প্রণৎ ২ অত ২) ইতি। হোঁমাধারন্তাই- 

হবনীয়ন্ত পুর্ববদিকৃস্থত্বাদযজ্ঞঃ পুরস্তাদ্বর্তিত ইতুচ্যতে। তচ্ছব্দপাঠেন পুরস্তাদেব যজ্ঞ আরক্কো 
ভবতি। অপিচ তৎপাঠে দিগন্তরপ্রযুক্তং বৈকল্যং নাস্তীত্যাহ_-“অথো যদেতছুর্ত। যতঃ 

কৃতশ্চাংহরতি। তত্প্রাচ্যা এব দিশে ভব্তি” ( ব্রা" কাঁৎ ৩ প্র*২ অ০২)ইতি। চতুর্থ 

ভাগ আসদ ইত্যপ্ত তাৎপ্ধ্যমাহ_-“বেবেভ্যে। জুষ্টমিহ বহ্িরাসদ ইত্যাহ। বহ্হিষঃ সমৃদ্ধৈ। 
কর্্মণৌহনপরাধায়” (ত্রা* কাণ এ প্র“ ২ অ০ ২) ইতি। আপাদয়িতবাফিতুযুক্তে বাঁবদেগ্তা- 

স্তরণস্ত যুক্তং পর্যযাপ্তং তাবতঃ সুচিতত্বাদেততৎপদোচ্চারণৎ সমৃদ্ধ সম্পগ্ভতে । ততো নুনত্- 
লঙ্গণঃ কম্মণেহপরাধো ন ভবিষ্াতি | 

৪। “দেবানাঁং পরিষ,তমপি বর্ষবৃদ্ধমি ।৮--বৌধারনঃ--“্দভস্তম্বং গুরীতে যাবস্তমলং 

প্রস্তরণার মন্ততে দেবানাং পরিযূতমপীত্যথৈনমূধ ুন্যাষ্টি বর্ষবৃদ্ধমসীতি” ইতি। আপন্তম্স্ত 
দ্যয়োরেকমন্্রত্বমভিপ্রেত্যৈকমেন বিনিয়োগমাহ--“দেবানাং পরিষূতমসি বর্ষবৃদ্ধমসীতি দর্ভান্ 
পরিষৌতি” ইতি । ভো দর্জাত ত্বং দেবানামর্থে পরিগৃহীতমসি ন তু ময়৷ স্বগৃহাচ্ছাদনাগ্ার্থমতো ন 

মে লবনদোষোহস্তি। বর্ষেণ পুর্ব দ্বিসম্তবাত্তবাপি ন হাঁনিঃ। পরিগৃহীতন্ত সর্ববস্ত দেবার্থত্বং ন 
ত্বেকদেশস্তেত্যেবং মন্ত্রাভিপ্রায়ং দর্শয়তি-_“দেবানাং পরিষূতমসীত্যাহ। যদ্বা ইদং কিঞ্চ। 
তদ্দেবানাং পরিষ্তং” (ব্রাৎ কাণ ৩ প্রৎ ২ অণ২)ইতি। অপি চ যথা লোকে 

কশ্চিদ্ভূত্যো রাজনিয়োগাঁদগণীমেযু গত্বা বলাঁদগ.হামাণং দবিক্ষীরা দি্রধ্যং বসুমত্তমায় রাজ্ঞে 
ন তু মদর্থমিতি প্রজানামগ্রে প্রতিপ্রোচ্য নির্ভয়ঃ সর্বথেদং হরিষ্যামীতি ব্রুতে. তদ্দিদহিত্যভি- 

প্রায়াস্তরমাহ--অথো যথা বস্তসে প্রতিপ্রোচ্যাহহেদং কবিষ্য।মীতি । এবমেব তিদধবধ্য,- 

দেবেত্যঃ প্রতিপ্রোচ্য বহির্দীতি। আত্মনোহহি৬সায়ৈ” (ব্রা* কাঁণ ৩ প্র“ ২ অণ ২) ইতি। 
তঘবস্ত স্বীকার্য্যন্তৈকত্বং কৃৎনলবনং চ বিধর্তে-_“যাঁবতঃ স্তত্বান্ পরিদিশেৎ। যত্ত্রেষামুচ্ছি/- 
ব্যাৎ। অতি তদযজ্ঞন্ত রেচয়েখ। এক স্তত্বং পরিদিশেৎ। ত৬. সর্ধং দায়াৎ। যজ্ঞস্তা- 
নতিরেকায়” (ব্রাৎ কাৎ ৩ প্র ২ অণ ২) ইতি। যক্ঞস্য সম্বন্ধি যদ ব্যং তন্ত যজ্ঞাঘহির্ভাগেহ" 
তিরেকঃ স. ত্বযুক্তঃ। অকৃষ্টপচ্যানাং দর্ভাদীনাং তটাঁকাছ্যদকমনপেক্ষ্য বর্ষেণ বৃদ্ধিঃ 
গ্রসিদ্ধেত্যাহ-_“্বর্ষবৃদ্ধমসীত্যাহ । বর্ষবৃদ্ধা বা ওষধয়ঃ* (ত্রাণ কা ৩ প্রৎ্২ অণ ২) ইতি॥ 

৫। “দেববহির্্া স্বাহম্ত্! তির্ধ্যকৃপর্ব তে রাধ্যাসম্।৮-__বৌধায়নঃ-_“অসিদেনোপযচ্ছতি 
দেববহহিম্মা ত্বাহ্ঘত্মা তির্যযকৃপর্ব তৈ রাধ্য/সমিতি” ইতি। বিনিয়োগদয়দাহাইপন্তঘঃ-- 
“দেববা্হর্া,ত্বাহস্ত্থা তি্যগিতি পংহচ্ছতি পর্ব তে রাধ্যাসমিত্যসিদমধিনিদধাতি” ইতি। 
হে দেববর্ধিত্বাংস্বগর্পি মা হি৬পিষং তি্যগপি মা হিভসিষং কিং তু তে তব পর্ব 
পুনঃ প্ররোহস্থানমবিনষ্টং যথা শ্তাত্বথা সৃদ্পাদয়ামি। হিংসায়া অন্বভং দৈর্ঘ্যেণ দৈধীভাবঃ | 

ব্-যভুবেরদ-৫. 



৩৪ যঞ্ুবেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

তির্য্যকৃত্বং হশ্বানাং খগ্ডানাং সাদনং। বর্তিষে! দেব"স্বন্ধন্তাদর্থারপ ইত্যভিপ্রীয়ণীহ-_ 
«দেববর্থিরিত্যাহ । দেবেভ্য এবৈনৎ করোতি” (৩. কাণ ৩ প্র“ ২ অ০২) ইতি। 

নিষেধো দৌষপরিহারায়েত্যাহ --“মা ত্বাহ্বক্মা তিথ। গত্যা [হি৬সায়ৈ” (ব্রণ কা ৩ প্রৎ ২ 

অ*২) ইতি। পুনঃ প্ররোহসমৃদ্ধযর্থ, পর্বনাদন্নিত্যা -পপর্ব তে রাধ্যাসমিত্যাহদ্ৈয” 

(ব্রা, কা ৩ প্র ২ অ০২) ইতি। 

৬। «“আচ্ছেত্তা তে মা রিষম্।৮__বৌধায়নঃ__-“আচ্ছিনত্তি আচ্ছেত্ত। তে মা রিষচিতি” 
ইতি। তত্বদাপন্তম্বোঘপি। ইত উধবং যত্র দ্বয়োর্বিশেষাভাবন্তত্রান্ততরস্তৈব নিনিয়োগ 

উদাহরিষ্যাতে ৷ হে দেববর্হিস্তবাহমাচ্ছেত্তাহপি মন্ত্রসামর্থ্যান্মা হিংপসিষং | অত্র মা রিষমিত্যেতং মন্ত্র 

পঠতস্তদর্থাভিজ্ম্ত চ ম্বকীয়ং কিমপি ন বিনশ্যতীত্যাহ-_“আচ্ছেত্তা তে মা রিষমিত্যাহ। 

নাশ্তাংঝ্বনেো। মীয়তে । য এবং বেদ” [ব্রাণৎকাঁণ৩প্র ২অ০২] ইতি॥ 

৭। “দেববর্থিঃ শতবল্শং বি রোহ 1৮- কল্পন্ত্রং-দেববর্ধিঃ শতবল্শং বিরোহেত্যাল- 

বানভিমৃশতি” ইতি। ল,নাবশিষ্টমূলান্তালবাঃ। শতব্ল্শমনন্তশাখং। বর্িবঃ পুত্রাদিব- 
ছুপকারকত্বাত্বতপ্ররোহার্থং যদ্বঃ পুত্রোৎপত্ত্যে ভবতীতি ব্যাঁচষ্টে__“দেববর্িঃ শতবল্শং 
বিরোহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। প্রজানাং প্রজননায়” | ব্রা কাঁণ ৩ প্র*ৎ ২ অন ২] ইতি ॥ 

৮। “সহত্রবল্শী বি বয়ং রুহেম।”--কল্পঃ--“সহশ্রবল্শী বি বয়৬ রুহ্মেত্যাতআনং 

প্রত্যভিমৃশতি” ইতি। মন্ত্ম্তাংণীঃ পরত্বং ম্পষ্টমিত্যাহ-_“সহস্রবল্শা বি বয় রুহেমেষ্্যাহ। 
আশিষমেবৈতামাশাস্তে” [ত্রাণ কাণ্ও প্রণ২ অণ২] ইতি। 

৯। «পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি।৮-_কল্পঃ--পপৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীত্যনধো নিদধাতি” ইতি ॥ 

ভো্তবণকাষ্ঠাগ্ভাধার পৃথিব্যাঃ সম্পর্কাদিমং দর্ভং রক্ষ। দ্রব্যাস্তরস্তোপরি স্থাপনে প্রয়োজন- 
মাহ-পপৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহীত্যাহ প্রতিষ্িত্যৈ” | ব্রা" কা ৩ প্রণ ২ অণ২] ইতি। 

যদি লুনমিমং দর্ভং পৃথিব্যাং নিদধ্যাতদানীমু্ছিষ্টাদিম্পর্শেন ত্যাজ্যত্বে সতি দর্ভোশপ্রতিষ্ঠিতঃ 
স্তাৎখ। পুর্ববং প্রস্তরাখ্যস্ত দর্ভমুষ্টঃ সমন্ত্রকলবনং প্রপঞ্চিতং। মুষ্ট্ত্তরাণাং মন্ত্রস্তরেণৈৰ 

লবনং বিধত্তে-_““অযুঙ্াযুঙ্গানষ্টন্টনোতি। মিথনত্বায় প্রজাত্যৈ” [ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ 

অ০২] ইতি। অযুঙ্গত্বং যুগ্ারূপসমসংখ্যারাহিত্যং। অত্র বিষমসংখ্যাপক্ষাণীং বহছুবিধত্বাদ- 
শোর্থদংগ্রহার্থা বীগ্পা। তান্ পক্ষা্র্শয়তি বৌধায়নঃ-_“তুষ্ধীমত উধ্ব মযুজো মুষ্টরু'নাতি 
ত্রীষ্বা পঞ্চ বা সপ্ত বা নবৈকাদশ বা” ইতি। অমন্ত্রকলবনে ব্রাক্গণাস্তরমুদাজহারাহ- 
গন্তম্বঃ-_-পপ্রস্তরমেব মন্ত্রেণ দাঁতি তৃষ্জীমিতরদিতি বাজসনেয়কং” ইতি । সমন্ত্কামন্ত্রকয়োশ্চ 
লবনতোদ্িত্বেন মিথুনত্বং তেন চ লৌকিকন্ত্রীপুরুষরূপমিথ নশ্মরণাত্তদ্বারাং্বপ্রজোৎপত্তয়ে 
জাবনছয়ং সম্পগ্তে ॥ 

১০। “ন্ুসংভূতা ত্ব| সংভবাম্যদিত্যে রা্গাইসি ।৮--অথ দর্ভময়ং শুস্বং ভুমৌ প্রসাধ্য 

তন্সিনুনা মুষ্টয়ো নিধাতব্যাঃ। তত্র পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীগ্ান্তি স্তায়েন মন্ত্য্ত ব্যত্যাসেন 
বিনিয়োগঃ কলে দর্শিতঃ--“অদিত্যৈ রাহ্নাহসীতুযুদগগ্রং 1বতত্য সুমংভূতা ত্বা সংভরামীতি 

তশ্থি্নিধনাঁনি সং) ইতি। হে রজ্জো, তং ভূমেঃ কাঞ্ধী গুণস্থানীয়া রশনাংসি। হে 
দর্ভমুিসমূঘায়, ত্বাং ষ্ঠ সংগ্রহিতুং যোগ্যয়া রশনরা সংগৃহ্বামি। ব্রাহ্মণ তু পাঠক্রমেণৈব 



১ প্রপাঠক, ২ অনুবাক |] কৃষ্ণ-যজুর্রেদ-মন্ত্র | ূ ৩৫ 

ব্যাচ্ে--“সুসংভূতা ত্বা সন্তরামীত্যাহ। ব্রহ্গণৈবৈনৎ সম্ভরতি। অদিত্যৈ রাঙ্গাহসীত্যাহ। 

ইয়ং বা অন্দিতিঃ। অন্তা এবৈনড্রী্নীং করোতি” (ব্রাৎ কাৎ ৩ প্রৎ ২ অৎ ২) ইতি। 

দর্ভময়ত্েন প্রশস্তত্বাপ্রজ্জোর্বদ্বত্বং। এনদর্ভজাতং। এনদেনাং রশনাং ॥ 
১১। ইন্দ্রীণ্যে সংনহনং ।৮-_কল্পঃ ইন্ত্রীণ্যে সংনহনমিতি সংনহাতি” ইতি। শুধমূলা- 

গ্য়োর্শেখলারূপং বন্ধনং সংনহনং। তস্তেন্্রীণীপ্রিযত্বং বিশদয়তি-_“ইন্্রাণ্যৈ সংনহনমিত্যাহ। 
ইন্জাণী বাঁ অগ্রে দেবতানা৬ সমনহত ' সাইপ্রোৎ। খদ্ধে সংনহাতি।” (ত্রাণ কাণও 
প্রৎ ২ অ০২) ইতি। যেয়মিদানীমিন্ত্রাণীন্দ্রপত়্ী দেবতানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা বর্ততে সা পুর্ব্ব- 

ন্িঞরন্মনি শতসংখ্যাকান্ক্রতুননুতিষ্ঠতা যজমানেন তত্বতক্রতৌ যোক্তেণ বদ্ধাংভূত্বদবস্ধন- 
সানগ্যাদিক্্াণীত্বরূপাং সমৃদ্ধিং প্রাপ্তবতী। তল্মাৎসমৃদ্ধযর্থমেবাধবর্যব্দর্ভৈ: সংনহোৎ। কিং 
চ বহ্্ষঃ প্রজারপত্বাদিদং সংনহনং প্রজানীমপরাব।পায় ভবতি। তল্মাদ্বন্হষ্টাবপি প্রজা 

ধমনীতির্বযাপ্তা জায়ন্ত ইত্যাহ “প্রজা বৈ বর্হিঃ। প্রজানামপরাবাপায়। তন্মাৎশ্সাবসং- 
ততাঃ প্রজা জায়ন্তে” (ব্রী* কা ৩ প্রণৎ ২ অণ্২] ইতি॥ 

১২। প্পুষা তে গ্রন্থিং গ্রথাতু |” - কল্পঃ-্পুষ! তে গ্রন্থিং গ্র্াত্তিতি গ্রস্থিং করোতি” 

ইতি। হে সংনদ্ধরজ্জো তত্র গ্রন্থিং পৌষকো। দেবঃ করোতু। হে দর্ডেতি বা যোজ্যং। 
দেবতাবিবক্ষায়াং পুষশন্ধশ্তৈন প্রয়োগেহভিপ্রায়দাহ-_পপুষা তে শ্রন্থিং গ্রথ্ণাতিত্যাহ | 
পুষ্টিযেৰ যজমানে দধাতি” [ বাণ কাত ৩ প্রৎ ২ অৎ্২] ইতি॥ 

১৩। “সি তে ঘাহস্থাৎ।” কন্পঃ “দস তে মাহস্থাদিতি পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং গ্রদ্থিমূপগুহতি 
পশ্চাত প্রাঞ্চং বা” ইতি । হে দর্ভ তব নির্ধন্ধকারী স রজ্জুগ্রন্থিশ্চিরং না ভিষ্ঠতু। দর্ভোপদ্ব- 
পরিহাররূপনিষেধফলমাহ-_-“স তে মাহস্থাদিত্যাহাহিত সাফ” [ত্রাণ কা ও প্র ২ অপ ২] 
ইতি। গুহনং বিধন্তে_-ণপশ্টাত্প্রাঞ্চামুপগৃহতি। পশ্চাদ্দৈ প্রাচীন”, রেতো বীয়তে। 

পশ্চাদেণাশ্মৈ প্রাচীন. রেতো| দধাতি”” [ ত্রাণ কাণ ৩ প্রণ ২ অণ২] ইতি। তং গ্রন্থিশেষং 
রঙ্জোরগ্রতো দ্বিগুণীরুত্য রজ্জুবেষ্টনস্থানাৎ পশ্চাদাকৃষ্য যথ! প্রাগগ্রং ভবতি তথেপগুহেৎ। 
পুরুষেহপি পশ্চাদবস্থায় প্রাচীন, রেতঃ সিঞ্চতি। তম্মাদীদৃশং গৃহনমপত্যা খি্ষজমীনার্থং 
রেতঃপিঞ্চনরূপেণ পর্য্যবস্ততি ॥ 

১৪। “হন্রস্ত ত্বা বাহুভ্য।মুদ্যচ্ছে ।”-_কল্পঃ -“ইন্রস্ত ত্বা বাহুভ্যামুদচ্ছ ইত্যুদঘচ্ছতে* 
ইতি। ইন্ত্রশব্প্রয়োগেণেন্তরদত্তম্ত সংমর্থ্ন্ত পিদ্ধিং দর্শরতি - “ইন্ত্রস্ত 'ত্বা বাহুভ্যামুদঘচ্ছ ইত্যাহ। 
ইন্দ্রিযমেব যজমাঁনে দধাতি” [-.০ ক ০৩ প্রৎ ২ অণ ২] ইতি। 

১৫। প্রৃহস্পতের্শুধ। হর» । "সত বিহষ্পতের্ম ৭ হরামীতি শীর্ষল্লধিনিধত্ে” ইতি। 

প্রাশস্ত্যাঘদ্ধত্বেন বৃহস্পতিং স্তেোত “বৃহস্পতের্মধ1 হরামীত্যাহ। ব্রহ্ম বৈ দেবানাং 

বৃহন্পতিঃ | ব্রহ্মণৈবৈনদ্ধরতি”  [ত্রাৎ কাঁ* ৩ প্রণ ২ অণ্২] ইতি ॥ 

১৬। “র্বস্তরিক্ষমন্থিহি।”-__-কল্পঃ “এত্যুর্বস্তরিক্ষমন্থিহীতি” ইতি । এত্যাগচ্ছেদিত্যর্থঃ। 
হে দর্ভ বিস্তীরনস্বাদত্তরিক্ষং গমনায়ানুকুপনতবং গচ্ছ। ইহীতন্ত শবস্ত বিবক্ষাং দর্শয়তি-. 
“উর্ধবস্তরিক্ষম[ম্বহীত্যাহ গত্যৈ* [ত্রাৎ কা ৩ প্রৎ ২ অ*২] ইতি॥ 

ই৭| “দেবংগমমপি+-_কল্পঃ--“এতোগতরেণ গার্হপত্যমনধঃ সাদয়তি দেবংগমমসীতি” 



৩৬ যজুর্ববেদ-সংহিতা। [প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক | 

ইতি। অসীত্যন্তাভিগ্রায়মাহ-_দেবংগমমসীত্যাহ ৷ দেবাঁনৈবৈনদগময়তি” (ব্রাঁৎ কাঁৎ ৩ প্রণ ২ 
অত ২) উতি। পলাশশাখায়। উব বহিষে ভূমৌ স্থাপনং নিষিধ্যোচ্চপ্রদেশস্থাপনং বিধত্তে 
--অনধঃ সাদয়তি। গঞ্গণাং বৃত্যা অগপ্রপাদায়। তম্মাদ্গর্ডাঃ প্রজানামপ্রপাদুকাঃ | 

উপরীব নিদ্ধাতি। উপরীন হি স্ুবর্গো লোকঃ। স্থুবর্ন্ত লোকস্ত সমষ্ট্যে” (রাঁ” কা* ৩ 
প্রণ ১ অ০ণ২) ইতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ 

বক্ঞন্তেত্যগরিমামস্ধা প্রত্যু দাত্রম্ত ত।পনং। প্রেযং জপতি দেবান।ং দ্ভসীমাহথ ঘুষ্টিতঃ | 

দেবেতি দর্ভান্সংমসা পর্ন্ণ সংস্থাপ্য দাত্রকং। আচ্ছেচ্ছিন্দ্যদেব মূলং স্পশেতস্বং চ সহেত্যতঃ ॥ 

পৃথিধ্যপর্মাবস্থাপ্যারিত্যি রজ্জ, প্রসারর়েৎ। সুসংইন্দভাঃ সন্তার্য্যা ইন্্রাণ্যা ইতি বন্ধনং ॥ 

পুষা গ্রস্থিঃ স তে গুহ ইন্দোছম্য বৃহস্পতেঃ | মুরণাধায়োর্ধ্রেতা চোধ্ব৫ স্থাপয়েদেবমিত্যতঃ | 

শনুবাকে দিতীয়ে২স্মিনভ্তা একোনবিংশতিঃ ॥ 

অথ মীমাংসা । 

তত্র পাঠগ্তানক্রমে প্রাণাণ্যমিত্যরমথঃ পঞ্চঘাধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে বিচারিতঃ- প্রয।জেষু 

ক্রুমো নাস্তি নবিগ্ভতে বা ন নিগ্ভতে। আত্যর্থভাবতো। মৈবং ক্রদঃ  পাঠানিয়মানে?, 

ইতি ॥ যথা “অধর হপ তং দীন্ষরিত্বা ব্রাঙ্গণং দীক্ষ়তি তত উ'গাতাঁরং ততে। হোতারং» 

ইত্যত্র কৃত্বাগ্রুত্া পঞ্চমীশ্রত্যা চ ক্রম প্রতীয়তে ন তথ প্রযাজেযু ক্রতিরস্তি। 

“সমিধো যজতি” পতনুনগাতং বঞজতি” উত্যত্র সমিদ্ঘ।গতন্পাদয[গয়োঃ  ক্রঘব|চিনঃ 

শবন্তানর্শনাং। বথা ঝা নর ভ্রহোতি” মা পড় 5” ইত্যত্র যবাগ্ধ। হোম- 
সাসনতেন পুর্থভাপিত্বপার্থিকং ন তগা সদির্যাগন্তেতরবাগনাধন অন্তি। ততোইর্৫থাপত্ডেরপ্য- 

ভীান্নাপ্তি করন ইতি চে২। বং । বাঁকাপাঠেন রঃ তস্/ ক্রুংগ্তবাঁধক।আাবেনাভ্যপেয়স্থ।ৎ। 

অনেনৈৰ ন্তারেন ১7478581588 হঃসম্পাদনয়োঃ করসে 
দ্রষ্টব্যঃ | পাঠাদর্থব্রমো বলীরানিতেততদপি ভত্রৈব বিচাবি »২ পভগ্রিহোত্রং জুহে।তীতি 
যবাঁগুং পচতীতি চ। ক্রুদঃ পাঠাদর্থতো। ঝ| পাঠাত সর্ধাত্র দর্শন1২। 4 পর্ববং 

প[কোহবগঘাতে । যবাথেতি শ্রতা হে।সদ্রব্য তাইতোহ্র্থতঃ ও.” ইতি ॥ প্যবা্থাহগ্রিহোত্রং 

জ্বহোতি” ইতি হোমদ্রব্যত্বং শ্রতং। অনেনৈব গ্ঘ।য়েন “অত্যৈ বাঙ্গাহসি” ইতি মন্ত্রেণ 
রজ্জুপ্রসারণং পূর্বভ।বি “নিনংভূতা ত্বা সম্তরামি” ইতি মন্ত্রেণ দ এসংভরণং পশ্চান্তাবীতি ভ্রষটব্যং। 

স্ষণা বঠিরজ্ছত্যাদৌ বহিঃশন্গার্থো বিলারিতঃ প্রথলাতনগ্ত চতৃর্থপাদে_ এঠিরাজাপুরো- 
ডীশশন্বাঃ জঅংস্কারথা।চনঃ। জাভার্থা বা শাস্বরুনেত্ হাঃ সংক্করব।চিনঃ ॥ জাতিং ত্যঞ্তা 

ন সংস্কারে প্রযুন্তা লেকবেররে।;। নিনাংপি সংস্কতিং লোকে দৃষ্টত্বাজ্জ।তিবাচিনঃ1৮ ইতি ॥ 

দর্শপূর্ণমানয়োঃ শ্রয়তে--বহিলুনাত্যাজাং বিলীপয়তি পুরোভীশং পধ্যগ্ি করোতি” 

ইতি। তত্র বহিরাজ্যারিশন্দানাং শাস্ত্রে সর্বত্র সংস্কতেঘেব তৃণাদিযু প্রয়োগাৎপীন্বাদিশবেযু 
শান্ত্রীয়রড়িপ্রাবল্যপ্তোক্তত্বাদ্যপাহবনীয়াদিশববৎসংস্কারবাচিনো বহিরাদিশব্া ইতি চেং। 
মৈবং। অন্বযব্যতিরেকাভ্যাং জাতিবাচিত্বাৎ। যত্র যত্র বহিরাদিশবপ্রয়োগস্তত্র তত্র জাতি- 

'রিত্যন্ত। ব্যাণ্ডেলের্শকে বেদে চ নাস্তি ব্যভিচারঃ। সংস্কারব্যাপ্রেস্ত লৌকিকপ্রয়োগে 



১ প্রপাঠক, ২ অনুবাক |] কৃষ্খ-যভতর্ষেরেদ-মন্ত্র | ৩৭ 

ব্ভিচারে দৃশ্ঠতে। কচিদ্দেশীবিশেষে লৌকিকব্যবহাঁরে জাতিমাত্রমুপজীব্য বিনা সংস্কারং 
তে শন্দাঃ প্রযুজ্যস্তে। বহিরাদায় গাঁবো! গতাঃ, গব্যমাজ্যং, পুরোডাশেন মে মাতা প্রহেলকং 

দদাভীতি। _তগ্মাজ্জাতিবাচিনঃ। বিচারগ্রয়োজনং তু বহিষা যুপাবটমবন্তৃণাতীত্যত্র বিনা 
সংস্কারেণাহস্তরণপিদ্ধিঃ ॥ ” 

অথ ব্যাকরণং। 

যজ্ঞগ্তেত্যত্র ফিটস্বরশেষানুদা তৃসুবন্ুদাতৃস্বরিতাঃ | ঘোষদিত্যত্র ফিটুস্বরানুদাত্ত 

সনতরাঃ। অনীত্যত্র নিথাতস্বরিত প্রচয়সন্নতরাঃ। অথ বিশেষমেব বদামঃ-প্রতষ্টমিত্যত্র 

“সমাসন্ত” [ পাণ ৬-১-২২৩] ইত্যান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদেনাব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিত্বরত্বং 
প্রীপ্তং। তস্তাপাপবাদঃ শগতিকারকোপপদাতৎকৎ” [ পাঁ* ৬-২-১৩৯ ] তৎপুরুষনমাসে গতেঃ 

কারকাদুপপদাচ্চোত্তরং ক্কৃতপ্রত্যরান্তং পদং প্ররুতিস্বরং ভবতীত্যুন্তরপদপ্রক্কতিস্বরত্বে প্রীপ্তে 
তশ্যাপ্যপবাদঃ “গতিরনন্তরঃ [ পাঁণ ৬-২-৪৯ ] কর্দবাচিনি ক্তান্ত উত্তরপদে পরতঃ প্রত্যাসন্নঃ 

পূর্বভাঁবিগতিসংজ্ঞকঃ শবঃ প্রকৃতিন্বরো ভব্তীতি। এতিশব্বস্তোপনসর্গীশ্চাভিবর্জমিত্যাছুযু- 

বান্তঃ প্রক্ৃতিষ্বরঃ। রক্ষ ইততাব্র নবিবিষয়ন্তেত্যাছারান্তঃ | রাতয়ো ধনন্ত দাঁতারন্তদ্বিপরীতী 

অবাতরো৷ ধনাপহারিণঃ শত্রবঃ। “তংপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়ানপ্তম্যুপমানাব্যয়দ্বিতীয়াক্ৃত্যাঃ” 
| পাণ ৬-২-২] তৎপুরুষসমাসে তুল্যতৃতীক্লাস্তং সপ্ুমান্তমপমানবাচকমব্যয়ং দ্বিতীয়াস্তং 
কৃত্যগ্রত্যরান্তং চ বৎ পুর্বপদং তত প্রকুতিস্বরং ভবতীতি পূর্বপদন্ত গ্রকৃতিত্বরত্বং। তচ্চ 

মঘাসন্বরস্তাপবারঃ। নঞ্প্ নিপাতা আঁছ্যদাত্তা ইতি আঁছ্দীত্তঃ। বিষণেতাত্র প্পৃষো- 

নন(দীনি বথোপণিষ্টং [পাত ৬৩১০৯] ইতি মব্যোদাত্তত্বং। নহিঃশন্বন্তেসত্তত্বেন 
নপুংসকম্বর।ভ।বেন কিট্ম্বর এব। ভচ্ছেতি নিপাতশ্বরঃ। মন্ুনাশবো প্ৰৃষাদীনাং ৮” 
| পাত ৬-১-২০৩] ইত্যাছাদান্ঃ। পিতষ্টেতি গ্রত্যাষ্টবৎ। পুরস্তাদিত্যত্র “আছ্াদাত্শ্চ" 

[পাণৎ ৩-১-৩ | যঃ প্রত্যরঃ স আছাদীন্তো ভবতীত্যন্তাতি প্রতায়স্তাহদিরুদান্তঃ । জুষ্টশবন্ত 

“ণিত্যং মন্ত্রে [পা ৬১২১০] ইতি মন্ত্রণিষয়ে “জুষ্টার্পিতে চ চ্ছন্দদি” [ পাঁ 

১-১-২০৯ ] ইতি জুষ্ঠাপিতশন্দৌ নিত্যমাত্যদাঁত্তৌ ভবত ইত্যাদ্াদাত্তত্বং। ইহ শব্দে প্রত্যয় 
উদান্তঃ। আদসদ ইত্যত্র আদাদগ্িতব্যনিত্যন্সিন্কৃত্যপ্রত্যরশ্তার্থে বিচিতত্ত কেন্প্রত্যয়ন্ত 

নিত্বাৎসদ ইত্যেতৎপরমাছ্যবাত্বং। ততঃ সমাপান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা তৎপুরুষে পূর্ববপদ- 
প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাংণ্ড তদপোগ্য গতেরুত্তরস্ত কৃদস্তস্ত প্রক্ৃতিস্বরত্বং। পরিষ্তমিত্যত্র পরিশবে! 

নিপাতত্বাদাদ্যুরাত্তঃ। ষুতণব্দঃ নু প্রেরণে” ইত্যতো ধাতোরুৎপন্নঃ ক্তপ্রতায়ান্তঃ। “্ধাতোঃ” 

( পাত ৬-১-১৬+) ধাতোরস্ত উদাত্ত; । জ্তপ্রত্যয়োহপি “আ[ছ্দাত্বশচ” [ পাঁণ ৩-১-৩ ] 

ইত্যুদাত্বঃ । সতি শিষ্টত্বাদয়মেব শিষ্যতে। ততঃ “সমাসস্ত” [ পাঁণ ৬১-২২৩] ইত্যস্তো- 

দাতত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি সুত্রেণাব্যক়পূর্ববপদপ্রক্কতিশ্বরত্বং প্রাপ্তং 
তদপে।ছ্চ গতিকারকেতি স্ত্রেণ কৃদৃত্বরপদদপ্রক্কৃতিশ্বরত্বে প্রাপ্তে তন্নিবার্ধ্য “গতিরনস্তরঃ” 
[ পা ৬-২-৪৯ ] ইতি পূর্ববপদ প্রকৃতিস্বরত্বে প্রান্তে তদপবাদঃ “পরেরভিতোভাবি মণ্ডলং” 
1 পাৎ ৬-৩-১৮২] পরিশব্াদভিতোভাব্যর্থবাচকং পদং মগডলপদং চাস্তোদাত্বং ্তাৎ 

ইতি। পরিতোহভিতঃ সর্ধতঃ কুতং স্বীকুতমিতি হি তন্ত পদন্তার্থ ইতি। বর্ষবৃদ্ধমিত্যত্র 



৩৮ | যভূর্ষ্বেদ-নংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

কারকাছুত্তরস্ত কৃদন্তন্ত প্রকৃতিম্বরত্বে প্রাণ্থে তদপবাদঃ “তৃতীয় করনি” [ পা ৬-২-৪৮ ] 
কর্মবাচিনি ক্তাস্ত উত্তরপদে তৃতীয়াস্তং পুর্বপদং প্রক্কৃতিস্বরং স্যাৎ ইতি। দেববর্থি- 

রিত্যত্র যষ্ঠাধ্যায়োক্ডেন “আমক্ত্িতস্ত ৮” [পা ৬-১-১৯৮] ইতি সুত্রেণাহঘাদাত্বঃ | 

পু্বান্থবাকগতন্তাস্বিরা ইত্যন্ত পদ[ৎ পরত্েনািমাধ্যারোক্তেন “্আমন্রিতস্ত ৮৮ [কী ৮১-১৯ ] 

ইতি হ্ত্রেণ নিঘাতঃ| ইহ তু বাক্যাদিত্বান্ন পদাৎপরত্বং। আচ্ছেতেতি কৃদুত্তরপদ- 
প্রকূতিস্বরঃ। শতবল্শানিত্যত্র প্বনুত্রীহো প্রক্ৃত্য। পুর্র্বপদং (পাঁণ ৬-২-১) ইতি পুর্ব 

পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শতশবন্য কিটস্বরঃ। সহঅশবঃ পৃষোদরাদিত্বান্মধ্যোদাত্তঃ। পৃথিবীশবে 

ভীষঃ প্রত্যয়স্বরঃ | “উদ্বীুযণো। হল্পুর্বাৎ” [ পাঁণ ৬-১-১৭৪ ] উদাতন্ত স্থানে যো যণ 
হল্পুর্বস্তস্ম ছুত্তরস্য নদীসংজ্ঞকম্ত প্রত্যয়স্তাজাদিবিভন্তেশ্চোদাত্তস্থরত্বং স্টাৎ। সংপৃচ ইত্যত্র 

কিপ প্রত্যয়াস্তত্বেন কছুত্তয়পদপ্রকৃতি হ্বরত্বং। তদ্দৎ স্থসংভূতেতি শব্দেংপি। দিতিঃ খণ্ডিত ন 

দিতিরদিতিঃ। তৎপুরুষে তুল্য থেত্যব্যয়পূর্বপপ্রকতিস্বরঃ | রানাশব্দো বুষাদিঃ ৷ ইন্দ্রীণ্যা 
ইত্যত্রোদাত্ণ ইতি বিভক্তিরুদান্তা। সংনহনমিত্যত্র প্লিতি” [পা ৬-১-১৯৩] 

ইৎসংজ্ঞককলকাঁরেপেতে প্রত্যয়ে পরতঃ পুর্বমুদাত্তং স্তাৎ। নহাতিধাতোরুপরি লুট 
প্রত্যয়স্ত।নাদেশোহপি লিস্তবতি । ততঃ কৃছুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং | ইন্দ্রশন্দো বৃষাদিঃ। বৃহস্পতে- 

রিত্যত্র “উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ” [গাঁ ৩-২-১৪০ ] বনম্পত্যাপিযু সমাসেষু পূর্বোত্তর- 
পদে যুগপৎ গ্রক্কৃতিস্বরে ভব্তঃ | বুহচ্ছৰঃ পতিশন্বশ্চ বৃষাঁদিঃ। মুরেত্যিত্র “অনুদ।ত্তন্য 
চ যত্রোদাত্তলোপঃ” [ পা ৬-১-১৬১] ইতি বিভক্তিরদান্তা। অআন্তরিক্ষশন্দঃ পৃষোদরাদি। 

সর্ধবত্রাগতিক আছ্যদাত্তে। বৃষাদিঃ। অগতিকমধ্যোদাভ্তঃ পৃযোদরাদিরিতি দ্রষ্টব্যং | 

দেবংগমমিত্যত্র প্রীতিপদিকত্বাৎৎ সমাসত্বাৎ কৃদুত্তরপদত্বাদবাস্তোদাভিত্বং ॥ 

ইতি শ্রীমৎস।য়ণাচাঁধ্যবিরচিতে মীধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে কৃষ্ণবজুর্ববীয়তৈন্ভিবীয়সংহিতা'- 

ভাষ্য প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বিতীরোহনুবীকঃ ॥ ২ ॥ 
্ সং 

ডঃ 

মন্ত্রর্থ-আ।লেচনা ৷ 
সং 

দ্বিতীয় অনুবাকের মন্্বসমূহ সপ্তদশটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সে বিভাগ-সমূহ 

যে ভাম্েরই অনুসারী, ভাঘ্য-দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের যে ব্যাখা 
করিয়াছেন, সে ব্যাথ্যা-_কর্ম্মক।গ্ডের অনুসারী) অ।র আমাদের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকতামূলক | 
তাই উ্য় ব্যাথ্যায় 'মশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। আনরা কর্মকাণ্ডের অন্ুমে|দন করি না, 
অথব। অ(মরা কর্মকাণ্ডের বিরোধী,_-আমাঁদের ব্যাগ্যাদৃষ্টে কেহ যেন সেরূপ ধারণা না 
করেন। বেদমন্তের ত্রিবিধ ব্যাখ্য।র বিষয় নিরুক্ত-নিঘ ঈ,তে পরিদৃষ্ট হয়। সেই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা__ 
আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই একবিধ-_- 
আঁব্যাস্মিকতামূলক ৷ ভাব্যকারের ব্যাখ্যা-_আধিভৌতিক নন্বন্ধ-বিজ্ঞাপক। ব্যাখ্য।পদ্ধতি 

বিভিন্ন হইলেও--_ভাষ্যকারের যে লক্ষ্য, আমাদের লক্ষ্য তাহা হইতে ভিন্ন নহে । 



১ প্রপাঠক, ২ অনুবাক। ] কৃষ্ণ-যজুর্বেবেদ-মন্ত্র | ৩৪ 

মানুষের মন সহস। সৎকর্ম গ্রধাবিত হয় না। আবার কামনাবিহীন কর্মের অনুষ্ঠানও 

দেখিতে পাই না। এই কর্ম-সাধনে এবঘিব জাগতিক মঙ্গল সংসাধিত হয়--এরূপ নিশ্চয়তা 

না পাইলে, কর্দ্দে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না; তাই কাম্যফল-প্রদর্শনে যাগাদি সৎকর্ম মানুষকে 

প্রবৃত্ত করিয়া, “নই কাম্য-কর্মের মধ্য দিয়া, নৈষর্ম বা কামনাবিহীন কর্ম-সম্পাদনের প্রচেষ্টাই 
ভাঙ্তের ভাবে উপলব্ধি হয়। আমাদেরও তাহাই লক্ষ্য। আমাদের ব্যাখ্য/য়ও সৎকর্শের 

প্রভ।বের বিষয় প্রথ্যাপিত হইয়াছে । মুলতঃ উদ্দেগ্ত অভিন্ন ) স্থলতঃ গন্থার প্রকার-ভেদ মাত্র। 
এই দৃষ্টিতে অগ্রসর হইলে পার্থকোর মধ্যেও এক্য উপলব্ধি হইবে) মতভেদ এবং গকার-তেদের 
মধ্যেও সুন্দর এক অভিন্ন ধার! পরিদৃষ্ই হইবে । 

বাহ! হউক, মন্ত্রের আমর যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাঘ এবং ভাষ্যে যে অর্থ দিদ্ধ হইয়াছে. 
তন্মধ্যে অশেষ পার্থক্য পরিলক্ষত হইবে । ভাঁষ্ের অনুক্রঘণিতে পরবর্তী ব্যাখ্যার যে আভাষ 

তিনি প্রদান করিয়াছেন, প্রথমে তাহার কিঞ্চিত মন্ম পরদান করিতেছি । ত।হাতেই ভাষ্মকারের 

ণ্যাধ্য।র লক্ষ্য-বিষয়ে কতকট। অনুদিতি জন্মিবে। ভাষ্য অতি বিস্ৃত; তাহার পুঙ্থান্নপুঙ্খ 

গণনা সম্ভবপর নহে। প্রনঙ্গক্রমে তাহার আভাধ মাত্র প্রদান করিব। ভাষ্যকার 

বক্ষ্যমীণ মন্ত্রের উপক্রনণিকাঁর় যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, বোধসৌকর্ধযার্থ প্রথমে তাহার 

শুল-মন্ম প্রধান করিতেছি । যথা, 

প্রথম অনুবাকের মষ্থসমূহে বৎসাঁপকরণের ব্যয় উত্ত হইয়াছে? দ্বিতীয় অন্ুবাকে বছি 
আহরণ উক্ত হইতেছে। পৌর্ণমাস যাগে ব্সাপকরণাঁভাবে আধান-গ্রহনান্তর অমাবাদ্য। 

অনংনয় পক্ষে বহি প্রথমে সম্পাদন করিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে বৌধায়নের উক্তি অনুশ্রর্তব্য । 

বঙ্গ্যমাণ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র--ণ্যজ্ঞস্য ঘোষদসি।” কিন্তু শীখাস্তরাধি স্তায়ের অনুসরণে ত্রাক্মণে 

এই মন্ত্রের পুর্বে নয মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত “অসিদ' পদে দর্ভছেদনসাধক শন 

বুঝায়। আর “পশু% শবে পার্থগত অস্থিথকে লক্ষ্য করে। “অপিদ” তীক্ষবার বলির! তাহা 
ছেদনে সমর্থ। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,- “হে লবন-সাধন, প্রেরক দেবতার প্রেরণে দেবতী-- 
সন্বন্ধি বাহুদ্বার। ও হস্তের দ্বারা তোমাকে শ্বীকার করি।, নণিবন্ধের নিয়াংশকে বাছি বলে, আর 

তন্নিয়বর্তী অংশ-_হস্ত। এতদ্বিষয়ে ব্রাঙ্ষণের অভিনত--দেবপ্য তব! সবিতুঃ প্রসবঃ ইত্যাদি । 

তাৎপর্য এই যে, প্রস্থতি অশ্বপশুকে গ্রহণ করিবে। “অশ্থিনোর্বাছুত্যাং ইত্যাদি মন্ত্রে 
তাঁৎপর্ধ্য। অশ্শিনীদ্বয় দেবগণের অধবর্ধয। 'পুষ্ছো হস্তাভ্যাং যতি বা নিয়তি বিষয়ক । যে 
সকল সামগ্রী যজ্ঞের সাধনভূত উপাদান, তৎসমুদ্ায় পৌষক-দেবতার হস্তের দ্বারা পরিগ্রহণ 
বিধি। অশ্বপন্তড সহিত বর্থি-প্র/প্তির নিমিত্ত গমন করবে» _-এই স্বার্থবাদ-বাক্যের ঘারা বিধি - 

প্রামাণ্য । প্রজাপতির অক্ষি অশ্বে পারণত হইয়াছিল, অশ্বমেধ-বিধিতে তাহা উক্ত হইয়াছে) ; 
যথা__প্রজাপতির অক্ষি বেগবান হইয়া পতিত হয়। সেই অক্ষি হইতে অশ্বের উৎপতি। | বেগবান 

হইয়াছিল বলিরাই অশ্বের অশ্বত্ব। তদনস্তর অশ্খের প্রাজাপত্য-হেছু, প্রজাপতি ওষবিসমূহে ততৎ 

পর্ধ্ব সন্গিবিষ্ট করিয়া পর্বসমূহের সন্ধি ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পর্ধ্বসমূহ ভঙ্গ না হওয়ায় 

প্রজাপাউদ্নপ সেই অশ্বপ্ড দর্ভচ্ছেদে হিংসিত হয় না। দ্রব্যান্তর-পরিত্যাগে তদ্যোনিভূত 
প্রজাপতির সাহচর্ধ্য সিদ্ধ হয়। কারণ, যখন কার্যে পর্ধ্যবসিত হয়, তখনই পরম্পরের দাহ্য 
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স্বীকূত হইয়। থাকে । এইক্সরপে প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন সামগ্রীতে হিংদাদোষের অবিগ্কমানতা 

সগ্রমাণ হয়। এইরূপ উপক্রমণিকর অবতারণা করিয়া, ভাষ্যকার নন্ত্রসমূহের যে ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথম মন্ত্র হইতেই ভাষ্কীরের সহিত আমাদের মতবিরোধ ঘটরাছে। ভাষ্যমতে-_ 

গ্রথম মন্ত্রের সন্বোধ্য -অশ্বপশ্ু? | পশু” পদে পার্শগত অস্থিখণ্ড বুঝায়, ভাষ্যান্ত ক্রদমণিকায়ই 
তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধন হইতেছে -অশ্বের পার্খগত অস্থিথণ্ড। প্রথম মন্ 

সেই অশ্বপন্তড অভিমন্ত্রণে বিনিযুক্ত । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়-_“হে অশ্বপন্ড1 তুমি যজ্ঞের 
সাধনভূত সামগ্রী হপ্র | নতাস্তরে (আপন্তত্ব ) গারৃপত্য-সম্বোধনেও এই মন্ত্র নিনিযুক্ত 
হইতে পারে . এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। যজম[নের ধনদ।ন করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। 

আমরা কিন্তু এ মত সমর্থন করি না। আমাঁদের পরিগৃহীত গন্থার অন্ঠসরণে আমর| মন্ত্রটাকে 

ভগবৎসম্বোধনমূলক বলিয়াই মনে করি। আবার শুদ্ধসব্ব-সন্বোবনেও এ মন্ত্র বিনিধুক্ত হইতে 
পারে। উভয় সম্বোধনেই মন্ত্রে উচ্চভ।ব্ ব্যক্ত হয় । ভগবান বা শুদ্ধস্ব ভিন্ন সতকশ্না সম্পাদন 

সম্ভবপর হয় ন। ভগবান সকল সংকর্মের স্বরূপ, সকল কন্মেই তাহার অবিষ্ঠান। স্ুতর|ং 

ভগবান যদি সহায় না হন, তিনি যদি স্াব-সধ্চারে হৃদয়কে নির্মল করিয়া না দেন, সৎকশ্ম- 

সাধনে প্রভৃতি আসে কি? আবার দ্বদয় নির্মল না হইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ ন 
হইলে, সদসং-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, সংকর্খ-সম্পাদনেও সামর্থ্য আসে না। তাই এক 
পক্ষে ভগবানকে এবং অন্য পক্ষে শুদ্ধসত্বকে সম্বোধন করিয়া, তাহাঁদিগকেই “থোষং অর্থাৎ 
যজ্ঞের সাধক বা! নিম্পাদক বলা হইয়াছে । ভগবান ব৷ শুদ্ধসত্ব হইতে সফল সৎকর্মের প্রেরণা 
আসে, তাহাদের প্রভাবেই সকল সৎকর্ম সম্প।দিত হইয়! থাকে । সপ্ভাঁব সদ্াচরণ ভিন্ন মানুষ 
সৎকর্ম করিতেই পারে না । প্রথম মন্ত্রে আমরা এই তাৎপর্্যই উপলব্ধি করি। 

দ্বিতীয় মন্ত্রের “রক্ষঃ শব্ষে ভাষাকার বাঁক্ষলজাতিকে নির্দেশ করেন। তাহাতে ভাব 

আসে, রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিদ্ব উৎপাদন করিত, আঁর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্ত্যই প্রার্থনা 
করা হইত। “অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দেশ করেন,-_যজ্ঞকন্মে, 

দক্ষিণায় ও দাঁনাদিতে বিদ্ধ উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, 

তাহার : প্রতিবন্ধক ) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যক্তাদিতে 

বিশ্ব ঘটিবে না, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহারা এনিষ্টপ্ত” (সম্যক্রূপে পরিতপ্ত, 
শোকপ্রাপ্ত,) হউক, অর্থাৎ তাহাদের বংশ নাশ হউক, দ্বিতীয় মন্ত্রের এইরূপ ভাঁবার্থ 
ভাষ্যানুসরণে কল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্্র্ঘয়ে রাক্ষস-জাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকাঁরী 
লোৌকবিশে্চধর প্রতি আঁদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ 
নাই। অঁভীত* অনাগত বর্তমীন তিন কাঁল ধরিয়া যে. শত্র মানুষকে অহগিশ উত্যক্ত 
করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সংকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না) আমর! মনে 
করি, সেই শক্রই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহিঃশক্রগণ তোমার কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে ? 
ভগবদারাধনার পথে বিশ্বদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্তযক্তি হয় না। কিন্তু যে শক্র 
সৎকর্-বিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ কন্পিতেছে--তোমার সহিত সে নিত্য 
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বিগ্ঘান রহিয়াছে | তেগার নিত্যনহচক-কাদ-জোতা'দ বিপুবগর্ত তোগায় 1ভাস্ত পর্থে 

পরচালিত করিব'র প্রবান পরাদর্শনতা-লোভ-লোহদদ-দৎসর্যাদি তালার পরম শা 

নহে কি? তাহ।রাই হরয়ের শোণিতশে।ষক | তাহা:দর তপেক্ষা রাক্ষল শত্রু আর দ্বিতীয় 

কল্পনা কর| যায় কি? তাদরা তাই নে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে-আ।দাদের 
অস্তরস্থ সেই পরম শক্রগণ বিদগ্ধ হউক) তাহারা এমনই ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের 

চিহ পর্যন্তও লুণ্ড হয়। | 

তৃতীক় মন্ত্র প্রার্থনামুলক ও নিতাসত্যপ্রকাশক। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র বহিরাহরণে প্রযুক্ত 
হয়। আপক্তঘ্বের মতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পূর্ব-পশ্চিম প্রদক্ষিণ করিয়া দর্ভয় বহি” 
আহরণ করিবার বিবি। বিনিয়ে।গান্নসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিপ্পন্ন করিয়াছেন, ইং, 

অর্থাৎ অশ্বপ বিদ্বান্্পত্ব-হেতু বিজ্ঞযনবতী বহি”পাবাঁত্য। পেই বহি কীনৃশ? গ্রজাপতী ?পী 

মনু কর্ডক নিজের চক্ষু দ্বার। নির্মিত। তশ্বভক্ষিত ভননলক্ষণের ছারা বিশেষ পে তীক্ষীকৃত । 

বিদ্বানগণ পুর্ব্বক!লে পূর্ধ্ব,দক হ;তে দেই বর্হি আনয়ন করিয়াহিলেন "বলিয়া, গ্রথমেই তাহা 
'অ[হরণীয়। অপি, হবির্োজনকারীদিগের প্রিয় বহি? প্রধমেই এতে হণ কবিব।র বিবি । 

এইবূপে, মন্ত্রের প্রথম ভ।গে পনার্থ-তাৎপর্্য বিবঙ্ষেত হইরাছে। দ্বিতীর ভাগে, “মুনা কৃতী, 

্রস্থতি তংশে শ্র্যন্তর-প্রপ্্ধি এবং অনুনান-প্রদিদ্ধি কথিত হইয়াছে । তৃতীর মান্ে পদার্থ ও 

তাহ।র তাৎপর্য বিধক্ষিত। সনু ভাগ হইতে বঙ্গের তারন্ত প্রক্রিয়া বলিয়া পপুরস্তাৎ পদের 

সার্থকতা । হেদাবারের এবং আহবনীয়েন পূর্বক অবহিত বলিয়া বন্দের স্থান নমুখেই নিরেট 
হইয়া থাকে । চতুর্থ ভাগের তাৎপর্য “ভাপৰ পদ্দের ব্যাখ্যায় ম্পষ্টকৃত। সমৃদ্ধি-হেতু এবং 

কর্মে তনপর[ধের জন্য বহিঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে । ভাষ্যক।রের এব হুতনায় মন্ত্রের 

তাৎপর্য বিশেষ কিছু উপলন্ধ হয় ন'। বর্ি আহরণের ক্রম-পদ্ধন্তিই উহাতে পরিব্যক্ু। 

আন[দের মতে এই মন্ত্র ভগবৎ-পন্বোথনে খিনিঘুক্ত । ভগবান সর্ধবাস্ম-্বন্ধপ সর্কভূতে সর্বকর্থে 

তাহার তথ্ষিন। তাই প্রথমেই বল! হইয়াছে, সদ্বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া কৃপাপুর্ববক ত্বাপনি 
আমাবের এই যজ্ঞে (সৎকর্ম) আগণন কক্তন। যজ্ঞই সৎকর্ম, ্ুত্রগ্রন্থে তাহা “বিবন্দিত 

হইপাছে। সৎকর্্মই ভগবানকে সংবহিত করিয়া লইয়া আসে। তাই -অস্রুষ্ঠঠনক।রী 
বলিতেছেন,-_সৎকর্মের দ্বারা উৎকর্ষ-প্রাণ্তড আমাদের হৃদয়ে তবিষ্ঠিত হউন।+ এখানে 

লৌকিক যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে মাঁনস-যজ্ঞেরও অনুষ্ঠ।ন হইয়াছে । সে যজ্ঞের হেতা-_ 
ভগবান্। তাহার তননিষ্ঠানে যজ্ঞ উদঘ[পিত হয় না। তাই সেই সৎকর্ম তাহার অধিষ্ঠানের 
সর্থকতা | এখন বি পরে আনরা সাশুরণ কুশকে লক্ষ্য কার না। ভামাদের মতে 

পবিত্র হৃনরই এ "বাড পদের লক্ষা। কুশনগ্িত আঙন যেদন উপব্শনার্থ তন্্বত থাক । 

সেইরূপ হৃদয়-রূপ আসনও ভগবদা্ঠানের ত্ছিত্ত ওস্তত রাহিয়াছে। শিশ্মুল হৃদরই 

ভগবানের উপযুক্ত অ/সন। “বর্হিরচ্ছঃ বাঁকো সেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হনয়ে তব্ষ্টানের জন্তা 

ভগবানকে আহ্বান কর! হইয়াছে । “হি পদের “যজ্ঞ, অর্থ স্বীকার করিলেও এ একই 

তাৎপর্য অনুভূত হইবে। এমন্তুনা” পদের “দনু” শবে ভাষ্যকার প্রজাপতিক্ধপী মচ্গুকে লক্ষ্য 

করিয়াছেন। গ্রজাপতি-_এজ্ঞানাধার ) দ্ও অশেষ জানদন্প়_কান্াশী। আমর! এখানে 

কবে 



ডি যা টি ১ পাও | আজ রা তি কিক) ৫ 

৪২ /ব ে্দ-ংহ্ত | : প্রথম কাণ্ড, প্রথম তক । 

ই বা %- & তত ২ স্থারাত 2? 2 না টি ক, 10 ঢু ক না 

. “মনু খদে মহ, পা চি রক্ষা ক্রি এবং প্রণাপতিসী মু ভান্বের এই, ডাব গ্রহণে 

মিনা প্লদে আক্মোতকর্ষসূম্পন্ন সারকঃ, অর্থ গ্রহ, কা: টু কব পদেরও তথ হুগ্ছে_ 

সুস্ভাবসন্পুর ব্যক্তি 1১. উভয় অর্থই ..গ্রকারান্তুরে : জষ্োর ুহথদারী | থাহাদের কর 

সাধিত হইয়াছে, যাহারা তকর্ামু্ঠানে সাবের ৪ সি খর মাহায্যে হয়ে বিবেক-সকারে 

গমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই ভগবানের স্বন্ূপ উপলকি করি তাহ।র পারাধনায় প্রকারে 
ষমর্থ হন।- তীহারাই .সংর্প্রন্থাবে উদ্ধপত্থের, সীরনে ভগ্রৎসনিকর্ষলাতে ম্র্থ হইয়া 

থাকেন, ঠাহারাই সেই কতকর্খের। প্রভাবে বক্ষ লাভ করিরা, কউকতাথ, হন। এ নে 
৷ বিভিন্ন তংশে আমরা এইরূপ তাৎপর্্যই উপলব্ধি করি। 

. ভাস্ুমতে চতুর্থ মন্ত্র দর্ভ-সম্বোধনে প্রযুক্ত । বৌধায়ন এবং আপত্তঘ মনরে বিডির, বিনিয়োগ 

রন করিয়াছেন। বৌধ্রয়নের মতে “দেবানাং পরিষ তমসি, মন্ত্রে শির ীর্জনপুর্বরক বর্ষ 
বৃদ্ধমসি' মন্ত্রে দর্ভ গ্রহণের বিধি উক্ত হইয়াছে। আঁপস্তধ উভয় মন্ত্রের একত্ত স্বীকার 

 করিয়াছেন। তাহার মতে এই মন্ত্রে দর্ভকে পরিষূত করিবে। এই প্রকার বিনিয়োগে 

ভাষ্যমতে মন্ত্রে অর্থ হয়__“হে দর্ভ.! তুমি দেবগণের নিত পরিগৃহীত হইতেছ। আমি তামার 
গৃহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত তোমীকে গ্রহণ করিতেছি, না৷ অতুএব আখমাতে যেন কোন দোষ 
নাবর্তে। গ্রহণে তৌমার কোনও হানি হইবে না; পরন্ধ প্রতি বৎসর পুনরায় তোমার বি 
হইবে”. দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাখ্কার বুঝাইয়াছেন,--যেমন. ইহলোকে বাজাজ্ঞায় ভৃত্য, গ্রামে গমন 

. করিয়া, বাঁজার নিম্ি বরপুর্্বক .দিষ্ষীরাদি গ্রহণ করে, এবং প্রজাদিগকে “তমার জন্য নহে 
রাজার অন্থঃ প্াৃতি, বনি সেযেমন সমস্ত আহরণ করিয়া লয়, এ স্থলেও তাহাই বুঝি£ হুইবে 

ইত্যাদি ।...মন্তের এবিধ অর্থে কি উচ্চভাব চিত হইতে পারে এবং তদ্থারী কি পারচীর্থক 
. মঙ্গল সাধিত হয়, তাহ! রৌধগম্য হয় না। গৃহীক্ছাদনে বন্নকালস্থারী খ্হিক কল্যাণ -সীধন হয় 
বটে কিন্তু পারলৌকিক স্থায়ী কোনও কল্যাণ সাধন হয় বলিয় বুধিতে পারি না। তাই 
শামাদের অর্থ ভিন পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমাদের মতে অন্তরা মনঃসবন্ধমূলক | মনই সকল 

. সুস্তারের জনক, মনই ভগরানকে অংবাহিত করিয়া আনে। 'পরিষ্, তং পদে নিশ্ম্লতারি আঁভাষ 
'জার। নিল পবিত্র না হইলে (কোনও জাই সফল হয় না। ভগবান সুুরপরাহত 

হয়, "রদধসসি” মন্্াংশ. ূর্ববাংশেরই পরিধোষক।. ভাব .এই যেমন যদি ভগবানের 
8 রতি “অজ হয়, মনের, দারাই ইষ্টসিদ্ি হইয়। থাকে । তাহাতে মনের কন কর্ণ দবীরাই ঈনের 
.. ইই .সাধিত হয়?” তাই শরান্্রে মনকে সর্বমূলাধার বলা. হইয়াছে।। তপন বল, 'সীধনা 
ৰ 'রয়াত্গবন-প্রানতির যাহা.কিছু সাধনহৃত উপায়, সকলেরই মুন-_একমাত্ যন | মনকে স্থির 
-স্কুরিতে, না পাতিলে, টিনা সমর্থ, না হইলে, জপ তপ সুকলই ধা, মন না 4 সু) 

মানা ক নাত 
গতির আরামে শ্ারহাবিয হকি বা রািক কোনও শিই ং বা না। 
টে নতম সহী, দু না মুলে কেহই সুলিতেপাঁরে না। 

গৃতরাং মন প্রস্ন সংযত ও কাপটযহীম ন! হইলে কোনও হফল-লাতেুসং সা যাই ল্দন 



পিক, ২ আব্বার ২0: কৃষ্র্বরেদমন্র। | ৪৫. 
রড হা 

সংযদ্ চিতুতৃতিনিয়োধ ভিন্ন গৃত্তরূ.লাই। . মূনই .সক্ল মঙ্গয়ের হেতুভৃত |. তাই মন্ত্রে মনঃ- 
স্ৈরযষপ্রাদনে চিত্বলয়ের, জাকাঙ্গা প্রার্থনাকারীর আত্মোদোধনার ্রখ্যাপিত হইয়াছে। সেই 
ভাবেই এই মুস্তের সার্থকতা! বলিয়া যনে করি। 

প্রথম ও ষষ্ঠ মন্ত্র গ্রান এরই ভাব ঘ্ভোতরন! করে। উতয়ই মমঃ- ম্বোধনমূলক বলিয়া আমরা 
সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু ভাষ্যের তাঁৎপর্যয. একটু বিভিন্ন প্রকারের। ভাষাকারের মতে এই 

মত “দেববহিঃ, অর্থাৎ দেবসমবন্ধযুক্ত বর্হিঃ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে । “অৰক তির্যক্ 
কোনও শক্রুই যেন দেববার্ধকে হিংসা না করেঃ-_পঞ্চন মন্ত্রে ভাতে এই ভাব পরিব্যস্ত। আর 
ষষ্ঠ মন্ত্রের ভাব--তোমাকে ছেদন করিতেছি বলিয়া, তুমি যেন আমাকে হিংসা! করিও না। 

'ইত্যাি। কিন্ত-েবরহিঞ% পদে আমর! শুদ্ধসন্বকে.উপরন্ধি.করি। দেবববর্িঃ বা দ্ধসত্ব মনকে 
হিংঘ্না! করে দেই সদয়, যখন মন কলুষ-ক্রেদ-পরিয়ান থাকে । বিস্তু যখন: মন নির্মল বিশুদ্ধ র 
হয়,প্মন যখন ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইতে থাকে, তখনই মনে ভগবানের বিভূতি-রাজি 
শুদ্ধবত্ব-প্তাব[দি সমাবিষ্ট হইয়া! থাকে। ভাব এই দে,--“মনৃ, তুমি এমনভাবে প্রস্তুত হও, 

দেন শুদ্ধসত্বাদি সন্ভাবরাজি তোমাকে পরি ত্যাগ না করে নিশি মনই পঁফল সন্ভাবের আধার। 
এখানে মনের নির্শখলভা-সাঁধনেই উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়্াছে। রিপুশক্র- কামনা বাসনা 

গ্রলোভনাদি মনকে বিচালিত করে। তাহাদেরই সমবন্ধ-সংশ্রবে মন ভগবৎসন্ন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গড়ে । সেইজন্যই মনকে নির্খ্ল করিয়। চিত্তস্থ্র্য-নাধনের প্রয়োজন । চিত্তস্থর্ধ্য সাধিত 

হইলেই সকল দঙ্গল অধিগত হইন্তে পারে। শ্রীভগবান তাঁই অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,_. 
“যুগ্রনেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলাষঃ | সুখেন ব্রহ্মসংস্পশত্যন্তং হৃখনধ,তে ॥ 

সর্ধভূতস্থদাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সদদর্শনঃ | 
“যুগ্জানেব্ সদাআ্মানং যোগী নিয়তমাঁনসঃ | শীস্তিং নির্ব(ণমপরাং মংসংস্থামধিগচ্ছতি 0 
এইরূপে মন যবি প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই শক্তি সঞ্চার হেতু নিখিল সম্ভাবৰ আসিয়া, 

য়ে সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তন ও অষ্টম মন্ত্রের তাহাই লঙ্গয। বহুরূপে শক্তিসম্পন্ 
হইয়া. পরাগতি ল/ভের ্রার্থন। এই দুইটা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়। [ছে বলিয়াই মনে করি। 

তীক্ষধার . কুঠার,. মন সহজে বৃক্ষকে ছিন্ন করে, শুদ্ধস্ব তেমনি নিদিষে কর্ণফরফে 
নাণ.. করয়, ভববন্ধন -ছেদন বরিয়া দেয়! নবম মষ্ট্ের পপৃথিব্যাত পদে এক ভাবে, 

এই. পৃপ্িবীতে, নিত যে, বর্ণ, হাহীর্ই, সম্বন্ধ হইতে পরিত্রাণের পার্থনা. চিত 
হইয়াছে ।, ইহজগতে অনুষ্ঠিত স. রণ .কর্ম্সমূহ ভববদ্ধন-মূলক। সেই ভব্বন্ধন ছেদনের, 
গতাগতি-রোধের প্রার্থনা মন্ত্র মধ্যে সুতি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অন্ত ভাবে "পৃথিবী" 

পদে. হুনয়নূপ মুরক্ষেত্রের .প্রতি.লক্গ্য আছে বলিয্লাই মনে হয় পৃথিবীতে যেমন, 
ক্ষার উৎপৃতি, হৃদয়, হইতে তেদনি সঙ্াবাদির উদ্ভব। হৃদয়ে সম্ভাবের সমাবেশ 
না থাক্লেই সেখানে, অনস্াবের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া পড়ে পড়ে হিংসা প্রলোভন, কামনা 

বাসনা, কাম, ক্রোধ ৮ লীলাভূণিতে পরিণত হয়। সেই অবস্থায়ই হৃদয়ে সঙ্মোহ্ 
লি € থকে, তাই, মন বলিতেছেন/-দাধক ভগবানের . নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, রী 

ইহসংসারের ভুত: রর্প সত্যে যে দ্বারে বা. স্াদবুর সম আছে, € রর সকল, 
০টি কা) ০৭1 
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নেখভাব যেন দানের হয়ে সাথি হর়। তাহাদের সেই সংসার কর্দের গ্রভাবেও যেন, 

' আাশদের হায়ের সন্েহ না জন্মে” ফলতঃ, ইহজন্মকত কর্ধনম্বন্ধ-জনিত বে ভগবছাব, তাহাই 

যেন তামার ভববন্ধন-মোগনের হায় হয়, ইহ।ঈ ভাঙপণ্য বলিয়া মনে করি। এই নবশ মন্ত্রের 

বাখা।য় ভাষ্যকর বে অনভ্ভগত প্রকাশ করিঘা্েন। শরস্কালে তাহার আভাধ প্রদান 

কহ্তোছিশী ভাষাগতে এ চন্ক দর সংরক্ষণ চন্।' ভাষ্যর ভাব এই বে, পুখিবীতে স্বীপন- 

হেতু উচ্ছিষ্ট সংস্পর্ধে বদ তাজ্য হয়, তাহা হঃলে দর্ড ভ্প্রতিষ্ঠত হইতে পারে। সেই জন্থয 
প্রথমেই পূর্বাভনুণী হায় তভিদন্ত্রিত লবণ দর্ভমুষ্টর উপরিভাগে প্রক্ষিপ্ত করিবার থিধি। 

কুত্গ্রন্থাঠিত ধাৎগাপিত হইয়াছে। 

ভ।ম্যকাদ্রর মতে দশম নন্ত্রে দর্ভদয় শূন্বাকে লুন মুষ্টি গ্রক্ষেপে ভরিতে স্থাপন করবার বির্বি। 

ন্্ার্থ-'হে রজ্জু! ভূশির কাকীগু+হানীর রসনা হও । হে দর্ভমুষ্ট-নসুদার, তোমাদিগকে 
সুঠুটপে সংগ্রহে শিনিত্ত ঘোগ্য রশনার ছ।রা সংগ্রহ করিতেছি ।। দর্ভমফ্বহেডু রজ্জবর 

র্ষত্ব গ্রগঞ্ত। রজ্জু দর্ভজাত সুতরাং রশনা স্বপি। একাণ নস্তের অর্থ পূর্ব-স্বানুনাদী। 
হছের “ক্্রার।। পদে এক তা ঢারিকার তধ্ভাণা করা হইহাছ। ইন্দ্রপদ্বী ইন্্রাগী 

দেখত, টির মধ্যে শেষ্ট। পুর্ধজ-ন্ম পেই ইন্্পহী শতঃংধ্যক হাজ্ঞর শুনুঠাভা যজ*1ন 

কর্তৃক নেই নেই ক্রতুতে যুক্ত হইয়া, ছজেন। যজগ্গান ইন্ত্রীণীফে বন্ধন করিতে সমর্থ 

হইয়াহিলেন বলির, ইক্জাণী ইন্্রানীত-হপ স্মৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | তদহবি সমৃদ্ধ- 

|ভের নিষিন্ত তব্বরাগণ দর্ভের ছা গ্রান্থবন্ধন ক্যা থাকেন। প্রজা বহিষ্বাপ। 
শন্বর মুল ও তগ্রভাগ তো বন্ধন, তাগাই সংনহন | তাঁংপর্যা এই বে,টন্জাণীর গায় 

সমৃদ্ধ-লাভের ভন্য বন্ধন করা হনধাঁছ। হাহা হউক, া]7া;র নতে দখল ও একাদশ 

মন্্ টিত্বৃত্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ধ | অদিতি” পদে ভাষা "অনন্ত অর্থ গ্রহণ করি। 

রদনা কটু তিন্ত কথার ঘধুৰ সর্বপ্রকার রমের আাস্বাৰ গ্রহণে সমর্থ । সেইরূপ টিন্ত- 
বৃত্তর সহায়তান্স ভগবান নান্ষেয় হৃরয়ের জর্ববধ বুস তাম্বাদন করিয়া থাকেন। 

ভগবান ঘনন্ত?পে_-মনন্ত রসনাক্পে--ইহসংসারে বিছ্বা।ন১ আছেন। তাদরা কোন্ 
কাধ্যে কেদনভাবে তাহাকে প্রীতি-ভক্তি উপহার প্রর।ন ক.র:তহি, আমাদের তিত্ববৃত্তিন্প 

রসনা দ্ধ'র। তান তাঁহার হান্বাদ গ্রহণ করিয়া থাঁঁকন। শামরা তাহার প্রতি কিরপ 

ভ্তদ।ন্, রসনায় তাহা পরীক্ষা হইয়া হায়। দন্ত্রে পৃহার অঞ্জল প্রদানকালে সাধক 

থেন তাহাই তন্ুভব করিত পা।রয়াদ্ছন। ঢেই তন্ুভু ন ফলেই, একাদশ দরে তিনি 
বলিতে সদর্থ হইগাঁছন,নেং ভক্তির সহাগতায় তিশি ভগবানকে হদয়মূল আবদ্ধ 
কর্টবেন। তন্ভির প্রভাব তে আঅপপ্রনীষ্, শান্তর তাখার জশেষ দৃষ্টান্ত আছে। ভক্ত 

প্রহলান, পরব, বিদ্বনঙ্গল্ই নে পরিচয় প্রনান করিয়াদছেন। ভগখানও তাষ্ট নারদকে বলিতে 
বাধ্য হইয়।ছলেন,পনাহং ভিষ্ট।ম দৈকু্ঠে ঘোগন।ং হৃদয়ে ন চ। মডভ|ঃ ত্র তিষটন্ত 
তত্র তিষ্টাস নারন॥ ভন্ভর গ্রে এবনই দূতের জোর এদনই প্রথ্ল! এই 

তমুভাধন।র ফলেই ভগবানের করণা প্রার্থনা-_পরধর্তী মনদ্বয় প্রকাশ পাইয়/ছে। প্রার্থনার 
সর্ষে সঙ্গে আত্মনিবেন॥ তর পরই সর্ব ব-দদর্পণে তাহাতে তাহ্লীন হওয়া। 

চি 



১ প্রপাঠক, ২ অনুবাক।]  কৃষ্ণ-যহূর্ষেবদ-মন্ত্র। ৪৫ 

ঘাঁশ মন্ত্রে ভক্তিবন্ধন দৃঢ় করবার প্রয়ান, ভ্রয়োদশ মন্ত্রে ভববন্ধন-ছেদনের সঙ্কল্ল, চতুর্দশ 
মন্ত্রে ভগবংকার্যে নিয়োজন । পঞ্চনশ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ব আহরণ, ষোড়শ মঞ্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে 

প্রতিষ্টা, সস্তরধ মন্ত্রে কল কর্মাকল তীহাঁতে সনর্পণ করিয়া তীহার সেবায় আত্মাকে নিয়োজিত 
কর|--বেন কি এক আস্্ছ্চ সন্বন্ধ-বন্ধনে মন্ত্র কয়েকটা সংগ্রথিত রহিয়াছে । আমরা মন্ত্রক্নটাতে 

এক আব্যাম্মিক উন্চভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করি। ভগবানকে কি উপায়ে মান্থুষ পাইতে পারে? 

জপ, তপ, পুজা, আরাধনা, কর্ম -যাহা কিছু'কর না কেন, মকল কর্মের মধ্যেই দেবভাবের 
অবিষ্ঠান ডাই, মন্্নমূহ নেই উপদেশ প্রনত্ত হুইয়ীছে। শ্রীমপ্তগবদগীতায় বিস্তৃতভাবে যে 

নিক্কাপ্গ কর্মের উপদেশ আছে, এনে বীজরূপে নেই উপদেশের অমোঘ তত্ব নিহিত 

রহিয়াছে বুষিতে পারি। আ।ম বে কর্ম করব, আরম যে জপতপ-পুজারাধনায় প্রবৃত্ত 

হইব, অ।গার নে কর্মের নিয়োগকর্তী কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না, 
অনন্বুকির প্রেরণার পরিচালিত হইলে চলিবে না । সেই জ্ঞানস্বর্ূপ সর্বশক্তিমান ভগবান্ 
ঘনি আনান প্রের] বেন, তবেই আমার ইষ্টলিদ্ধির সম্ভাবনা | যদি অধ্বর্য যু কার্যে সংসারের 

অনেককে ব্রতী করতে পা'র, 'আমার এই বাহদ্বর সে কার্যের প্রধ/ন সহায় হইতে পারে; 

কিন্তু তাহা হইলে তো৷ চলিবে না! যাহাকে তাহাকে অধবর্ধয কাধ্যে ব্রতী ক্ষরিলে 

তে আসর লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন, তোমার বাহুযুগল যেন 

সর্ধবন্সেথর সকল বজেত নিম্পাৰক ভগবানের বাহুযুগলের হ্যায় শক্তিসম্পন্ন হয়) তোমার 

ক্রিয়াস্তান যেন গ্রজ্ঞানম্বর্ূপ ভগবান বৃহস্পতির তুল্য হয়; আর দেবভাগভাগী পুষা 

দেখত। ঘেন তোমাকে গ্রেরণ। দেন, এবং হম্তদয়ে অশেষ শক্তির সঞ্চার করেন। 

অর্থাৎ সর্ধা। মনে রাখিতে হইবে, আমি যে কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, দে তো যাহার 

তাহার প্রেরণা নহে! সে বে সকল মংকর্মমূল ভগবানের প্রেরণা! আর আমার 

বানুৰ্বয় যে কার্ধ্য করিতেছে, এ তো আমার কার্য নহে! সে যে তাহারই কার্য !-- 

ভগবানের কার্ধ্য ভগবানই কর[ইতেছেন! এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে 

অনুপ্রাগিত হুইয়। যখন আমি ঝঁলতে পারিব»হে তামার মন! হে আমার হৃদয়ের 
হঝিঃ! হে আমার চিত্ববৃত্তি! হে আমার হায়ের শুদ্ধলত্বভাব! আমি তোমাকে 

ভগবৎ-পুজার উৎস্ষ্ট ক।রতে,ছ) তখনই অ।মার কর্ম সফল হইবে--আমার যন্ত পুর্ণ 

হইবে। ফলত?) সকল কর্মংল তাহাতে সমর্প। করিয়া, ফলাকাজ্মাঁপরিশূন্ত চিত্তে কর্ণের 
অনুষ্ঠানেই পরনার্থ দ্ধ হয়, অনুখকের মন্ত্র-সমুহ সেই তত্ব ব্যক্ত করিতেছে। 

ভাঁযমতে এই দমকল মন্ত্রের সম্ষে ব্য থা ক্রনে-_রজ্জু, দর্ত, বর্হঃ প্রভৃতি । ভাবেই তাহা 

পরিব্যক্ত র।হয়াছে। মন্ত্রের খ্যাথ্যাথ্াপৰেশে অ।নরা তণী ভাষ্যের অনুপরণ করতে পারি নাই। 

মনত্রমূহের আনরা বে উ্ভাব অব্যাধার কি, পুর্বেহ তাহা ব্যক্ত হয়াছে। তদমথসারে, 

আমাদের মতে মন্ত্রের বে সকল সন্বোপ্য হওয়া সঙ্গ ত, নম্মানুপা।রণী-দ্যাধ্যায় তাহা পারদৃষ্ট হইবে। 

পু বর্বং তাশরা বলিরা।ছ, ভাকার ।ক্রধাক।গডের অনুনাপী ) তাহার ব্যাব্যাও তদমুবূপ। সুতরাং 

মত,খরোব ব্যাঝা। পন্ধতি লংয়া। নচেৎ, মূল লক্ষ্য অতন্ন॥ (১অ--১প্র ২অ রণ 



টিলেনিনা [ প্রথম বিজিত ভাধুকপত, : 
চা এ $ ০৮ ৬ চন পি ৪ ৮ ২ ক ০০ শ্রিভুত বয়াতি টিদরিদকল ও হারের রো 
কাত 'কনা ্ ্ে 571, নর ফি এ শ্াবিজা সা 1“ বড়ি কুকি ১3 দু ০ (প্রথমৌইইক; 1 "প্রধমঃ পা ০০ 8 

| (7 8 ২5 ৮ এ সকক5 

] ? 22 ডি 

৪ 1 নু ০৮ ৫ 1. 

৯) বি ক না 

০০ লা 

লব 
পপর্জী ব্য চর 

/ ৯ ১ ন্ টং ৫ ও এ পর যু 
্ | ও রি এ নাউ হু ৬ 

রি) মোনা দাধি 1”-(৮) বিফল ব্য, এজ ৩॥) . 
1 স্ব ঘ বাসটি এ 

] 1 নু সঙ্, ২, চট বটি ঈ ছু দ 
হী বন জা? হু 8৪ গে 7 ) ক্ষত ঘ ১ ১৬25. রা খু % শা পা ৯৬) ৯০৬৪ 1 তি ও ১৬৮ 1 শা চা € নি 

ক ঃ ১৭ 1 19 1111 ঃ ॥ গর 2 হরিতে চে 
। 4 »$ ৮০৪ 

& ৮৮ ৮ কচ 

| 

তেনে ৭ রা স্ি + 

| 
কিতা ই 0৩18 উস তি ভিজ ও টে মক পু, রখ রর চা নিতে, ৪ পি ৭ কী শু | ১৭ রী চি এ ১ 4, হক, 05785 58 7: 4 ৰ ৯ কি । ৪৮11 ন্এ 35 ৭7 ॥ * 

| 

ক 

41 1511 ৬7৯11 ৮3 1 3 রে 111 ৬ | - টি) ,, 1) 1 ৩৮ প্া+ প্টী রঃ 
্ ৯ কক $ চ খু 

৮ /৮। & 1 নিন ছু” এন ॥ * । ্ 2 নস ০ 

ক 3৯) -শসফাম্ণ  দৈব্যায়, এরশথেখ। বেবরায়া। ইতি. দেব বন্যা :..:... 
2 বা ৪817517৮ ই, ৮ হি দি 1 

পি | ২ গ্ খড়ি বঙ্গ 0 চা এ রর ্ টা ১18 ১৭১1৯ ডি 2) ১ 2 রঃ 

র্ গন 2১ থলি” ভোট দিক পৃথিবী | আপি বিখবাধী,... ্ 
গু) এজ 

সি ৮ ৮৯খারাগারাীরধ৯ »শখ০৮০ ছি প্র 



পবন ওহে) জন ষ্ 
| 51 ম্ডাশ 

ক যত বিয়া অসি 'শরমেধ্ ঠায়াধিজতজদ্বী গা) হযাঃ॥ এ 
্া ১ খুনি ঞ ৮ * | ্ ্ অ্ি ু & তি এস তি. ই কুল সি ১1৭ সি উইকির দ্যান ও) কাকি উস পক পণ ৬ ৪ ৮৮ 5 রি ৰঙা 

*্ঞ এ ৮ চর রঃ 51 নি রঙ ক নই ম্ ৯৮ সু নি রর বর, কী দু রর ০ তি কি ৮ মা, সম ৯ ৮ ্ রণ ক ৭ র্ নি ই ১০০০ 

ররর | রি |. নিত সি -ৃ মা উ ,+. কিনি বিবি দিতি শাক 
৪ 

ভি সা অসি পতবাপ্মহিতি প০ধোনি। নাল 18 
25৬ উন ১ ইউষ্টতত পএনাশারযা জউকত হ্হ 1 ভাতা ছ 

৯৭ রা নি ক রি টু খপ পা পপ «7 খ+ 

| ৪০৪ তে ॥ 7 কি ৬111৭ 

্ ৩) বুমীম্) : পৰিজরম্। . অর্সি1+ ঈইতধারপিতি ধহইত্র-ধারহ্। 
৭ এইই ওত হরির 2 তল টরজে ২৯ কত টিসি শপ £লাশিকার 

7 ৪ ১ পি . 38 « ৮১ 1 রি ডি হ.১., ৰা [৬ ১12 &৯, 
এ রি শখ তি ৯ 1 খ ৰ | 

টা ৬ শি . 6) রঃ এ ্ এ $ তু. ৫ । ৬ 

(৪)? হুত্ত£1 ফোকিঃ1' হত? 7 উপ্সঃ | 'অগ্ময়ে | বৃহতে। নাকায়। শাহী |, 
ন ্ ম্প শা £ শর খা ঃ আঃ ্ ক £ 58 " ১ । রঃ 1২১ 

| এ ভি 
1 রি রঃ ঠা ১ 188" 

াবাপৃথিবীত্যামিত বা পূব. তি 
তক - পরাজ গু ০৯, ০ 8:০8 হি এ 

টু | রঃ ৮ ৮ এ পিতা বর. টি  + ডি ক ছি 

* বন ৮ ১১ ;(৫) সা। ' বিশ্বাখুরিতি বায় সো " বিশ্ববগ ইতি ৮ ৮৩ 
5. ভগ কহ ক. ২ ;॥ ৬ রি ষ্ট্ ্  শন ৩ জা: 1. ইউ ০ ৪91৯ শ্্ 

রি 
ন্ ন্ সু ৮ পতি ররর ১/৬ 

৮. ৫ নি এ সস : | উপ ২0৮ 21 ডি দেহ সি শপৃসিত 

এ | তি বি কী. কি £ উস 
্ 1 ্ রী | ক ধ রঃ রং ছা নি ১৮1 ঢ 

ক) * টু * ৫88, -8১8:8০৬২ রত 8 2 টিবি টি জা | & 

ৰ ৮৪ ) সমিতি পৃ ১. লি 1১ উত্দিনিত৭ দর ) 
খাটে আজ ০ আচ বড ৬৮ নু ছি গজ ₹. সি রি ্ + 11৮ ॥ রন টি 

& ৮৮7 পু রঃ রা ৪ 8৮178 ষ্ঠ 2৯5 রি চটি ১ ৭ এটি ঠা রং ৮? রি রি 4 * তা ১ 
সি নি 

॥ ঃ সু ৈ 5 এ ক $ , ,$১৭ £ ₹ 47017 ৮ শন রি সস কুকধ্যতে? 

প্র বি ক রর ঃ চা. রি ১১ কত 4 টি ১৩৩ ] ্ ১% ৮ / ] ্ ক ৯ )$ তি ট ডি টু 1) লি 
নর ॥ নস চে 

র 

সরি সাত দাঃ নন্ত | লাভিক্ষে।) ৪” (সাত 
ই ৯৮১ জিত ওত জাজ লাকী, পাক টনিগিটি গন ১ পাহাটিশাদানও, 

শু সম ০ ১4283 208 নং ৮৬৯ ভ্রু. ক, 2৬7 নি ্ৈ বা ক. ০০72 3৭৭ ৩৬ ক ৫ ভীতির. এিনিভিহী ডি উউওচি। ৪8 ছি, 
2৯28 1৮ জন আবৃত সোজেবন। হান :আআতি 1 মচিদি ।তইজািস )দফি ৮ (2টি 
সি ডগা ইউনি ভন পথ শি কদ (5৭ চেনশতি 2চাভি 

£ ১) বলা 9৬7 93৩) 551 , হছে ক ও সা 889। চ২এ | ক). গজ চাচা 

এ ে (৮) বিষ্ণে। ই্তি। হব্যম। রক্ষম্ব॥ ৬ রাপ শীদাক্াতা 

তাস (সম) তি ) ঘি ( [্শশ্রা ও ঈসা ও নি মি) খা | 

॥ (7ছাদ্কাটার ) এাজ্কাটী (1তলাতপক) ভীত 5 (17 কালো একাশাচেটাৎ 9 



৪৮ যনর্যবেদ-সংহিত। |. [প্রথম কাঁও, প্রথল অষ্ক। 

মন্্মানুস।রিণী-ব্যাথ্যা। 

১। হে মম সদসদবুত্তিনিচয়।ঃ ! যুরং বেবজ্য।রৈঃ”  (নেবসন্বন্ধটনঃ যাগানিসং- 

ক্রিয়ায়ৈঃ) “দেবায় কর্্দণে ( অগ্র্যাদিদেবতাপন্বপ্ধিন, যহ্থা--ভগবৎসন্ব।ন্ধনে ইতি যাবৎ 

সদ্জ্ঞানবর্দনদ্বপকর্ম্মণে ইত্তার্থ; ) গশুন্ধধবং (বিশুদ্ধান ভবত)। আজ্োদ্বোবকঃ অয়ং 

মন্ত্র। অনেন প্রার্থনাকীরী আত্মানং উদ্বোধসতি । চিত্তবিক্ষোভজনিতেন চাঞ্চল্যেন মনস্থ্য্যঃ 

ন সম্ভবতি। অতঃ চিত্তক্র্যদাধনায় চিত্তবৃত্েকঘোৎনার চ সাবকঃ আত্মানং প্রবুদ্ধং 

করোতি অন্তায়মর্থ; ইত্যেবং মন্ত।মহে | 

২। হে ভগবন্! ত্বং 'নাতরশ্বিনঃ (বায়োঃ ইতি যাবৎ) “বর্ম (দীপকঃ, 

প্রকাশকঃ বা) “অসিঃ (ভবসি )? ত্বষেধ বারুবপেণ সর্বতোব্যাপ্তঃ ইতি ভাবঃ। পিচ, 

হে ভগবন্! ত্বং “ছ্যৌঃ (ছ্যলোকঃ) “অপি (ভবদি ), পৃথিবী” (পৃ্থীলোকঃ, 

সর্বলোকঃ ইতি ভাবঃ) “অনি (ভবনি ); হে দেব! তং চরাচরবিশ্ব।ত্সকঃ জর্ধবধ্যাপী ইতি 

ভাবঃ| “পরমেণ' (উংকৃষ্টেন ) বায়া” (তেজসা ) পবিশ্ববায়াঁড (বিশ্বধীরকঃ, সর্ধরক্ষকঃ 

ইত্যর্থঃ) “তপি” (ভবপসি)3 “দৃংহত্ব” (বদ্ধন্ব, অন্মাকং বর্ধকঃ শ্রেয়ঃ-সাঁধকঃ ভব ইতি 

শেষঃ)। “দ। হবা» (কুটিলঃ না ভূঃ)) অন্মাকং ক্রটি ঝিচ্যুতী দৃষ্ী1 বিরূপঃ মা ভব 

ইতি ভাবঃ| অতঃ প্রার্থনা__-তবান্থুগ্রহেণ সরলঃ সন্তাবসম্পন্নঃ ভবানি। 
৩। “হে দেব! ত্বং “বস্থন|ং, ( ভগবন্িবাসহেতৃনাং সৎকর্্ণাং ইতি প্ভাবঃ) 

'শতধারং (শতপ্রক।রৈঃ, ত্বদীয়শতকরুণাধারীবর্ষণেন ইত্যর্থঃ) “পবিভ্রং ( পবিত্রতী- 

সাবকঃ) “অপি” (ভবদি); “বস্থনাং, (ভগবন্নিবাহেতুনাং সৎকর্মণাং ইতি যাবৎ, 
যা চিত্তবৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) “সহতধারংঃ ( সর্বতোভাবেন ) পবিত্র ( পবিভ্রতাসাথকঃ, 

, পুণ্যপ্রদঃ ) “অসি+ (ভবদি )। অন্মীকং কর্ম্মনিবহাঃ সর্ধতোভাঁবেন সংসহযুতাঃ পধিত্র- 

কারকাঃ ভবন্ত ইতি ভাবঃ। 
৪। “বুহতে” ( মহতে, মহত্বাদিগুণসম্পন্নে, সর্কগুণাধারে গুণাতীতে ঝ| ইত্যথঃ ) “নাকায় 

( আশ্চর্য্যকর্মণেঃ বিশ্বকর্ণে ইতি ভাঁবঃ ) “অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানন্বরূপিণে ভগবতে ইতি ভাঁবঃ ), 
স্তোকঃ, ( অন্মীভিরনুঠিতানাং সৎকর্ম দিনাং স্থফলানি ইতি ভাঁবঃ) ছুতঃ, (জুহুতবস্ত 
অন্মাভিঃ ইতি যাবৎ) তথা '্রপ্ঃ*) ( অন্মাভিঃ সম্পন্নেন সৎকম্রণা সঞ্জাতাঃ সন্ভীবনিবহাঃ 

'ইত্যর্থঃ) “ছিতঃ ( জুহুতবস্ত )। ্াহা' (সঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ, ময়ানুষ্ঠিতং সৎকর্ম ইত্যর্থঃ ) 

গ্যাবাপৃথিবীভ্যাং (ছুলোকন্বলেকাভ্য।ং, ভুলোকস্বলে 1কৌ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ প্রকাশতু ইতি 
শেষঃ)। অথবা, "গ্য/বাপৃথিবীভ্যাং (্ঘাবাপৃথিষ্যভিমানিদেতাভ্য।ং, যদ্বা-_হিধ্লিদেব- 

ভাবভ্যাং ) "ম্বাহা' (শ্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি - লুহ্মন্ত স্ুসিদ্ধমস্ত বা মম যজ্ঞ কর্ম্ম ঝা! ইত্যর্থ;) 

অয়ং ভাবঃ--যঃ জ্ঞানময়ঃ দেবঃ উদ্বোধনরূপেণ বিরাজতে, যস্ত্রিলোকং ব্যাপ্য প্রকাঁশতে, তং 

সত্বভীবেন অহং অধিগচ্ছামি। মঙ্্রোইয়ং তাতুনঃ সিরা গ্োতয়তি তথা নিষামকর্মমণাং 

মীহাত্ম্যমপি প্রখ্য।/পয়তি। 

৫। “সা' (সা দেবতা ) সিরা “সা, (মা দেবতা! ) বিশ্ববাচাঃ 

-( সর্বব্যাপিকা॥ বিশ্বব্যাপিকা বা )) সা (সা দেবতা ) “বিশ্বক্মা ( সর্মকর্মারূপা )। 



১ প্রপাঠক, ৩ অনুবীক।] .. কৃষ্ণ-যজুর্বেবদ-মন্ত্র। ৪৯ 
৬। “ধাতাঁবরি (সৎকর্ম ণ "বিষটিতে, ফদ্বা-সতবর্ণ'ং প্রেরযিত্রাঃ হে দেব্যঃ ! য্দ্বা€ 

সতকর্ধন্ব গপিণ্যঃ হে দেব্য; 1) *শর্দিণী,ত (আমলকি?) পরমানন্দদায়িন্তঃ ইন্যর্থঃ ) যুঃং 

“ধনষ্ড+ ( পরমধ্নন্ত ) “সাতয়ে' (ীভীয়, প্রদ।নায় হত্যর্খ, তথবা ভগবতি কর্দুকলগ্রদানায় 

ইতি ভাবঃ ) “নধুমত্তদা € জত্যন্তমীধুধ্য গুণ্সম্পনাঃ ) “ন্দ্রা” (পরঘানন্দদাঁয়িকাঃ ) সন্তাঃ 
“সংপৃচধব .” ( সংস্থষ্টাঃ, সঙ্গতাঃ) সন্মিলিতাঃ ভবত_-শশ্রা ডঃ সহ ইতি ভাব? )। 

৭] হে হবনীয়! “ইন্দ্রায়। ( ভগপত্ঞীতার্থং ) পধিঃ (বজ্ঞাংশ পং) 'ত্বা' (তাং) 

“সোদেন+ ( শুদ্ধসত্বভাঁবেন, বিশুদ্ধয়া ভত্ত্যা ইত্যর্থ;) “ত1 তন)” (সম্যক কঠিনীকরোসি, 
দৃঢ়তাং সম্পাদয়ামি ইতার্থঃ)। মংকৃতা পুজা ভক্তিসহযূতা সতী দৃট়ীভবতু ইতি ভাবঃ | 

৮। “বিষ্টো” (হে ভগবন্!) হব্যং (হবনীয়ং, 'অন্মকং শুদ্ধসত্তরভাবং ইতি 

ভাবঃ) “ক্ষ” (পাহি, চিরার় প্রতিষ্ঠাপয় উত্যর্থঃ)।  শুদ্ধপত্বঃ যথা ভবিচ্ছিন্নেন 

অন্চলিতেন চ হৃদি তিষ্ঠতু, হে ভগনন! আন্মান তংসানর্থাৎ প্রনচ্ছ ইতোনং প্রাথনা 

ইতি ভাব ॥ (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--১ 'আন্রবাক )॥ 

£  র.22792 8০ ৯ এন 

পঙ্গানবাদ । 

(৯) হে আমার সদসত্বৃত্তিনিচঘ ! তোমর। দেবসন্বদ্ধি ঘাগাঁদি 
ক্রিরার দ্বার। দেবসন্বন্ধি সজজ্ঞান-বদ্ধনরূপ ক বিশুদ্ধত। প্রাপ্ত হও। 

( এই মন্ত্রের দ্বারা প্রার্নাকারী আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন । 
চিন্তবিক্ষোভজনিত চাঞ্চল্যে মনহ্র্য্ৈ-নাধনের নিমিস্ত চিত্তবৃন্তির উদ্বোধনার 
জন্য সাধক আপনাদের প্রবুদ্ধ করিতেছেন বলিয়। মনে করি )। 

(২) হে ভগবন্! আপনি বায়ুর দীপক (প্রকাশক ); অথাং 
বায়ুরূপে আঁপনি সর্বত্র পরিব্যক্ত ৷ অপিচ, হে ভ্গবন! আপনিই ভ্যুলোক 
আবার আপনিই ভূলেশক অর্থাৎ আপনি বিশ্বচরাঁচরাত্মবক ( বিধাত্মক ) 
সর্ববরূপী সর্বব্যাপী! আপনার প্রকৃ তেজের দ্বারা আপনি বিশ্বকে ধারণ 
করিয়। আছেন। আপনি আমাদিগকে বদ্ধিত করুন ; অর্থাৎ আমাদিগের 

শ্রেঘঃ সাধন করুন! আমাদিগের ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া, আমাদিগের গ্রতি 
কুটিল (বিরূপ) হইবেন না। (অতএব প্রীর্থন- আপনার অনুগ্রহে 
যেন সরল সস্ভাবসম্পন্ন সৎ হইতে সমর্থ হই )। 

(৩) হেদেব! আঁপনি ভগবানের নিবাসহেতুভূত সৎকম্মাসমূহকে 
শত প্রকারে (আপনার শতকরুণাধার। বর্ষণের দ্বারা) পবিভ্রতাসাধন 

করেন। . অপিচ, আপনার দ্বার সহতরপ্রকারে সৎকন্মমসমূহ পুণ্যপ্রদ 
কুষ্“্যুবেদ-*৭ 



৫০ যঙগর্রেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণড, প্রথম অষ্টক। 

হয়। (প্রার্থনা আপনার অএ৩টে আমাদের কন্মনিবহ যেন সর্বধতৌ- 

ভাবে সংসহয-ত ও পবিতীক্কৃত হয় )। 
(৪) মহত্াদিগণসম্পন্ন (সর্ববগুণাধান শুণানীত) বিষ্ককন্মী প্রজ্ঞান- 

স্বরূপ ভগবানের (প্রীতির) নিমিত্ত অ.ম। দগর অনুষঠি 5 সৎকন্মের হুফ ল- 
সমূহ প্রদর্ত হইতেছে; অপিচ, আমীদিগের সংকর ছার! সঞ্জাত সন্তাব- 
সমুহ ( “গবানের প্রীতির নিমিত্ত ) উৎসর্গ করি। সেই উদ্বোধনরূপ ন্ত 

অথব। আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম ভূলেশক ও ব্বর্গলোক ব্যাপিয়। প্রকাশ 
পাঁউক। অথব।, ছ্যাব্যাপৃথিব্যভিমানিণী দেবতাকে অর্থাৎ নিখিলদেবভাঁব- 
সমূহকে স্বাহী মন্ত্রে উদ্বোধিত করি । আমার যজ্ঞ (কণ্ন ) স্থৃহুত স্থদিদ্ধ 

হউক। (ভাব এই যে, -জ্ঞানময় দেবত। উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন; 
তিনি স্বর্গ মত্ত্য অন্তরিক্ষ ভ্রিলোক ব্যাপিয়। আছেন) তীহাঁকে যেন আমর৷ 

সত্ভভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই )। 
৫1 সেই দেবতা! “বিবীয়ুঃ অথণৎ নিখিল বিশ্বের জীবনম্বদ্ধপ ; সেই 

দেবত। “বিপ্বব্যচা% অর্থাৎ নিখিল বিষ ব্যাপিয়!.রহিয়াছেন; এবং সেই 
দেবত। “বিথ্বকণ্্ন অর্থাৎ সকল কর্খের মূলীভূত ! 

৬। সকল সৎকশ্মের অধিষ্ঠান্রী অথব৷ প্রেরযিদ্রী হে দেবি ! আনন্দ- 
স্বরূপিণী পরমানন্দদার্িণী আপনারা পরমধন দীনের জন্য অথব। ভগবানে 
কন্মফ ন-সমর্পণের সাম -প্রদানের নিমিত্ত অত্যন্তমাধূর্য্যসম্পন্৷া৷ পরমানন্দ- 
দায়িণী রূপে আমাদিগের মহিত ( আমাদিগের অন্তরে ) সঙ্গত। হউন । 

৭| হছে হুবণীয় সামগ্রী! দেবতার যজ্ভীগরূপ তোমাকে শুদ্ধসত্ব- 
তাবে বিশুদ্ধ ভ্ভির দ্বার! দৃট়ীকৃত করিতেছি; অর্থাৎ মৎকৃত পুজা ভক্তি- 
সহযুত হইয়া দৃঢ়তা প্রাণ্ড হউক । 

৮। হে বিষব্যাপক ভগবন.! হবনীয় আমার শুদ্ধসত্বভীবকে চির- 
কালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (১ অ্টক -১ প্রপাঠক - ১ অনুবাক )। 

নং % 

মন্ত্ভান্যং (সায়ণাচার্যককতং )। 

্বাভা।মনুবাকী ত্যামমাবাস্তায়ামহনি যৎকর্তব্যং তহরং। ভূতীয়েন রাত্রৌ কর্তব্যো দো 
$চ্তে ॥, আদৌ ভাবদান্দণেন বহিষঃ কালো বিবীয়তে-_-পূর্েছ্যরিখ্াবর্থিঃ করোতি। 

“খু / রী 
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১ প্রপাঠক, ৩ অনুবাক।] কৃষ্জ-যজর্বেদ-মন্তর। ৫১ 

যজ্ঞমেবাইরভ্য গৃহীত্বোপবদতি” (ত্রাণ কাণ ও প্রৎ ২ অণ৩) ইতি। যগ্পি দর্শপুর্ণ- 

মাসেন্টিঃ প্রতিপদ কর্তব্যা তথাইপি পর্বপ্যেবেধুং বহিশ্চ সম্পাদয়েৎ। তাবতী যজ্ঞ: প্রারধ 
এব ভবতি। ন কৈবলং প্রারন্তঃ কিং তু দেবতাশ্চ গৃহীত্ব। তাঁপাং সমীপে নিবাসঃ ক্কতে। 
ভবতি। অনেন দেবভীপরিগ্রহস্তাপি পুর্বেত্যরে কাল ইতি হুচ্যতে। তগ্রক্ারস্ত 
যীজমানকাণ্ডে বক্ষ্যতে। হধ্যমন্তরাস্ত “যৎকৃষে রূপং কৃতা% ইত্যেবমাদয়ঃ। তে চান্াত্রাহ- 
মাতত্বাতত্রৈব ব্যাথ্যান্তান্তে। অথ দোহনার্থং কুভীত্বযং বিধর্তে--“প্রজাপতিরমজ্ঞমন্থজত। 
তন্তোথে অজ৬সেভাং ! যন্ত্র! বৈ প্রজাপতি! যৎসাংনায্যোথে ভবতঃ| .যজ্ঞাত্তৈব তছুখে 

উপদধাত্য প্রত্র/ সায় (ত্রাণ কাণ৩ প্রৎ ২ অণ৩) ইতি। যজ্ঞো দর্শেষ্টিঃ। সাংনাধ্যম্িতি 

দবিপয়সৌনণম | বজ্ঞসন্বন্ধিন্তোঃ কুন্তযোর্নাশে যজ্ঞন্ত নষ্ত্বা অষ্টঃ প্রজাপতেরপি নাশঃ। 

কৃস্ত্োঃ সম্পাদনে যজ্তন্ত সম্পাদিতত্মৎ গ্রজ/পতেরেবাবিনাশাযমৈতৎসম্পন্যতে। ঘছুখে ভবন্ত 
ইতি যদন্তি তত্তেনোণাসম্পাদনেনেতি যৌজাং ॥ 

১। পণ্তদ্ধধ্বং নৈব্যায় কর্ধ্ণে দেবধজ্যায়ৈ ৮--বৌধায়নঃ--বউত্তরেণ গার্হপত্যং তানি 

সতীর্য্য তেষু চতুষ্টয়/. সংসাদয়তি দেহনং পবিত্রং সাংনা্যতপন্ঠো। স্থাল্য। বিতি, 'আখৈনাস্থাস্ি 
প্রেক্ষতি শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্মণে দেবযজা।য়া ইতি ত্রিঠ ইতি। আপস্তঘ্ব--"সাংন|ধ্য- 

পাত্র/ণি প্রঙ্গাল্যোত্তরেণ গাহৃপত্যং দর্ভান স৬স্তীধ্য ঘ্বংন্বং স্যঞ্চি পাত্রাণি প্রযুনক্তি 

কুম্তী৬ শীথাঁপবিত্রমভিধানীং নিদানে দরুপাত্রং দোহনগ্যস্পাত্রং দাঁরুপাত্রং বা পিধানার্থমগ্রি- 

ছোত্রহবণীমুপবেষৎ পর্ণবন্কং চ তৃণং চ, শুন্ধধবং দৈব্যায় কর্ণ ঈতি ত্রিঃ প্রোক্ষতি” ইতি । 
হে পাত্রাণি দেবযজ্যাত্মনে দৈব্যায় কর্ণ শুন্ধধবং শুদ্ধানি ভবত। বিশেষেণ প্রয়োজন- 

মাহ-_ভুন্ধপবং দৈব্যায় করণে দেব্যজ্যায়া ইত্যাহ। দেবধজ্যারা। এবৈনাঁনি শুন্ধতি” 

( ব্রা ক।০ ৩ প্রণ ২ অণ ৩) ইতি। শৌবয্বতীত্যর্চঃ। তেন দান বরতাদিনপং স্মার্তনপি, 
কর্ম পৈণিকমপ্তি তন্মা ভূর্দিতি নিশেষণং ॥ 

২। ঘাতরিশ্বনো ঘর্মেহসি ঘোৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায়া অসি পরমেণ থাকা দৃ৬তস্ব ম' 
ইবাঃ৮-_-বীধারনঃ|--বীশীরনঃ-"অথ জঘনেন গার্হথপতামুপবিগ্োপবেষেণোদীচোইঙ্গারান্িব- 

হতি মাত'রশ্বনে! ঘর্মোসীতি তেষু সাংনাধাতপনামধিশ্রয়তি ছ্ৌৌরসি পৃথিব্যসি বিশ্বধায় 
অসি পরমেণ ধায়! দৃ৬হস্থ চা হবারিভি” ইতি । আঁপক্তত্বব্বেকমন্তরতমশ্রিত্যাইহ--“মাতরিশ্বনো 

ঘচাহলী।ত তেরু কুস্ক-বধিশরত” ই্তি। 

হে কুন্ত বাগোঃ সঞ্চারস্থানপ্রগানেন দীশকা যোইস্তরিক্ষলো কন্তদ্বপন্মমসি | তবোদরেহ- 

প্ন্তরিক্ষদন্ভাবাৎ। কিং চ ছ্যুলোকঞ্জন্বৃা “কাছুলোকন্থমৃ'ত্তকায়ান্চ সম্পাদিততেন লোকঘর- 
রূপোহপি। কিং চ বিখদেন বহুক্ষীরধারণসাম ঘ্যন বিশ্বধারকবুষ্টি পোষ্নি ততো দৃঢ়ো ভব 

ভ্ম্ন ্া ভূং। যথোক্কার্থো ত্রাঙ্ষণেন বিশনীক্রিগতে “১ তরিশ্বনো ঘর্ম্োহ নীতাহ। অত্তরিক্ষং 
বৈ মাতরিশ্বানা ঘর্শঃ। এষাং লোঁকানাং বিধৃটত্য। ঘোৌরসি পৃথিব্যসীত্যাহ। দিবশ্চ 

হোষ! পৃথিবাশ্চ সংভৃতা। যছুখা। তম্মাদেবমাহ। বিশ্বধায়া অসি পরমেণ ধায়েত্যাহ। 
বৃষ্টির বিশ্ব গাঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে। দহ মা হ্বারিঙ্যাহ ধৃত” (ব্রাৎ কা ও প্রৎ ২ 
অৎ৩) ইতি। গোৌরপি পধিবাসীতি দ্বায়নিলকায়ার্বাচকশবেনোপাত্তত্বাৎ সাহচর্য্যেপ £ 



৫২ নজর্ধেবেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

ডল 
৬ পারি হি 

দামশিকেহ পুরিগ্যপরে পতি কষ্টে ভয়াণত লোকানাং বিশেদেন ধাবদং ল্ধাতি। নিশ্বরায়। 
পা পর রত 

ঈতাচ্চারণদ্নুষ্টেরলারানঃ স্বানানলছ। আিলতত ও 
পা ভিলেন শু সপ টস টিন: এনেছি * + চি] ১1 'পিছুনাং পপিরমদি শহবারং নস্থনাহ পপিত্মসি সহজপরেম্)কলহতশ্থাং 

কত 
হি রা রি দিলি সি রি গুন সপ 5? 

প।গীনা গং রা ০ [পল 2 নুন? পপি মস রা হনে [রঃ ললগলাং সেন সঙ রমিতি পা 

তি | ডাঃ শাবাপবির কুস্তাসুণেহবস্থাপিতং তং প্রাণ্নিবাসহেহনীং বনুনাং পবিত্র নাসা 

'ইদানধানেন হণপর্থাপানাং জটাবেণ সহ কুগ্টাং পহতাং গ্রতিবধ্যমানহাৎ। নচ শ্ীর্মাপোবং 

বি 

গ্রতিণধোতেতি শঙগনারং। হটুঙাং পবিরচ্ছিদেঃ কুদ্ছাহ প্তক্ীনাং শতসহত্রনংখ্ানাং ক্গীর- 
রা স্ 

বারণাং নষ্থাবাহা। শোবিকহনাদত,ং চা পবিব্রমনীতি বিত্ত বন্গুশদং যঞ্টযভি- 

চ্ধ 

4 হদাগুধেয়ুং | হহপবিং | তেস্া এনৈনংকরোতঠিশ (ত্রাণ কাত ৩ প্রদ ৯ "সৎ ৫ 
পি] 

প্রেতং সন্বঙ্ষবিপেবং চাহহবঙ্ুণাং গ্নিধমপীত্যাহ | প্রাণ দৈ ব্সবঃ। তেষাং বা 

পলপাচিন। বল়শকেনেহ বিনগিঠ,নাত শুহাপয়ুনান।, প1ণনিবানলঙক্গণজ্গীণ্ন নেক তত গ্রাণরপহং 
সি 

বার 51-74-8725 টা নি. এডি 7 নন শোনকং পশিহততি বপন উিহদ্ধণানাদের সন্ষঙ্ধি কৃত গ্াণার্থদেৰ ভি সপে জনও 
সিল | চপ , টি রি রি রি এ রি পি পররি ₹ * সদ গস্য রর এল & পিপী।পকাদগ্গিকাগ্ঘপনয়লেন গাবশোপনং করোতি। এভনহমশদকুচিভর্ঘতাহ-পিশ তথা রও 

টি 

লহপারাম হাহ | পাণেঘেবাহমদবাতি স্লিহায়া (বাত কাছ 5 প্র ই আদ 5) 

রব 
ত ৬ ৩৫ ৬ এ ০ * ও না 1 ৬ রি পপ তথ ৮ ৮ ধা তাপ ৫১৯ (7 ম্ 

৮5[ুতণ সনম ৬নেক্োপদাশার্াদে! তিলক পাপন | ল চাপ্যহাপরিহারেণ|ভয়নঃ 

4 ০1522 নি? রি টিলার রঃ তি হর হরি ধলা সম্পত 2 | ৭ পযানশিঠুত পানি তত বিবনে টি বঘপলাশখাথানহ দভিহয়ং 
ঝা 

৪ ২এককা ৬ ্ ঠা টা সু ছি $। এ ০৫৪ ঙ রা ০০ গা ৬৯ ে তপ5” (বাদ কাত 5 প্রদ ই গত ৩) ইঠি। রদ আনথ 'দ নাহি করদৈ প্রাণ 
পা চি প এ 

[নবৃতমণ গ্রাণং মবাতত: নজমানে দবাতিত | পৌছায় পএঃ সমোনি য় সাঙ্গাতপণিরং দি” 
৮ রা রা এ লে রি ভা ৪ ২557455 রদ চন 2 

(ব৭ কাত ৩ পগ আগ 20 2127 প্ি।পপাশলাননাস কিল বোমার ভিলক্ষণেললা সুরত 

ভেদে প্রাণবারেোগ্রিণকত | কালা গলানে কারুণঙ্ত লাসন্তান্ মি শানিনত 5৫1 চদথ জান) এ 

প$1শশাবারাদা পর পত্র মা পণ হিতে হনো নম হশ্যান্তুরসম্পাদনেন | এত) 
খু ও এ হু ঠ কত 1 নি নে ও ০1 রা 1745 2 চতুর শ্ি বেট ৪ আ 
স্গা।ণন শানু পাশ খান শিম] রত ক পাশ নিন হলুকছিতানু 

২ পপ ৮ 2 4" রি রঃ + 1 "৭ ঙ ঠল চি পতি এ নি ৮৫ % $ ঞ গনিনং কহ শ্দাহ শান পা।5 শাবাগভ [শাধজন্ 5 মুল মুল্যানগ্ে্গাণি » 
বি ০ 

ঞ শি 

রণ পুরে ৮ রর পা 3১5 নিবি টির নিরিহ নিত 

রন্থিং বতোতি হঠি | হয়ে বাওপনত্রন্ত কলভেতেন শুষ্থামবে স্থাপনপ্রকাইভেনং 
7” £ - বা 2 এ ১ 55৬ এ রর রা 

পণ প্ীকৃসাযত্ নিরব তে] তিহতসানয়ে। কগছ ও ঠগকৃঘাতি। হস্ত সগং। 

ন.+7৬. হোতদহঃ | অনং বৈ উন 21 তানং 1 টক্ররদেকইসহালাদিত্বার। 

তশ্যাদয৬ সবত; পরতে (ভাগ কোড 2 পুত ২ আছ পহ্। চাপস্থ।কিনে সাং" 

তবা5। পাখবায়ং পুর্ব্ীপে মু এহারতি | আও নি, না ম্লং 

নিঃসারয়তি। তক্াপাস্ত সান্ঠং। গুতিপর্ধ হাতকে ৮1৩৭5 নিন্যাত। প্রাগশ্রহত্ 

দীর্ঘত্বাহিদগগ্রত্বং তির্ধযকতং। তড দর্শ চন্দন তু দৃশ্াাতি হি শুক্লপক্ষ 
ছিতীগদিষু দক্ষিণোত্বরবিশৃঙ্ষছুয়ে। পতশ্চ্ছম।১। ষহপি প্রতিপদি -ন চূষ্তে তথাইপ্যে 
কয়া কলয়া চক্ছোৎপত্তে: শান্গাদিদ্ধতেন দশনযোগ্যত্বীদেতদহশ্চন্্দর্শনসন্বদ্ধি ভবাতি। ন চ 
চজজপ্রাণরপত্থে প্রয়োজনাভাবঃ। তয়োরল্নরূপতেন সপ্রয়ো্জনত্বাং। ওষধীরনুগৃহানশ্চজ্্রমান্ত- 

কি এ ্  পাটি 



১ প্রপাঠক, ৩ অনুবাক |]. কৃষ্ণ-যজর্বেদ-মন্তর। ৫৩ 
জট 

দ্বারেগান্্ং ভবতি। প্রাণস্তাপান্েনোপটীয়মানত্বাদন্নত্বং। তহা,ভযমোরপি কালয়ো; প্রাগ- 
গ্রহমেবাস্ত তাবতৈবানত্বাসদ্ধেরিতি চেখ। মৈরং। অনীলন্তার বিলক্ষণয়োঃ প্রাগগ্রত্থোদ- 

গগ্রত্বয়োঃ কর্রব্ত্বাৎ। বন্মাদালশ্তদবগ্তং ত্যাঙ্জাং তন্মাদেবায়ং বারুরনলমঃ সর্ধেষ দেশেষু 

সর্ধেষ কালেধু পৰতে ॥ 

৪। দ্হুতঃ স্তোকো হতো জগ্সোহগ্ররে বৃছহে নাকায ম্বাহা স্াবাপৃথিবীভ্যাং ।১৮-- 

বৌবায়নঃ-“বোহামান[গম্ুমন্ত্রযতে হতঃ স্তোকে। হতো! জুপ্সোহগ্রয়ে বুহতে নাকায় শ্বাহা 

গ্ঞাবাপৃষিবীভ্যামিতি” ইাত। 'আপন্তরস্থ ঢুক্ন্ত ক্ষীরস্ত কুস্তযাং শাখাপবিত্ধে সেচনকালে 

বহিঃ পভতাং বিন্দনামভিনন্রণে নন্্ং বিনিদুত্ভে-্ভহং সম্তোকো হতো দ্র ইহছি 

বিপ্রুষোহনুমন্থতে? ইনি। 

াল্পো বিনদুঃ স্োক। প্রেতো বিন্ুর্দগঃ। তছজয়ং নাকনারে ন্বর্থবাপিনে প্রোটা- 
যাগ্রয়ে ভতপস্্ব। তথা গ্াবাপুশিবীভা।নপি স্বাহা ভ্হগস্ত | অত হুতশব্প্রয়োগাদ্ধ- 

নিটেন প্রতিভিষ্ঠতি। ততঃ স্বন্বোষো ন ভবহীত্যাহ ভুত স্োকো হতো দ্গা ইত্যাহ 
/ 

প্রতিষ্ঠিত | ভনিষোচস্কন্দায়। ন হি ভ্তপ, স্বাহাক তত, ছনদঠি? (ত্রাণ কাত ৩ গৎ ২ 
ও 5) ইতি হবিমাহানী প্রক্গিপৃহত ভতহং | দেবতোদ্দেশপৃর্বক হ্যাগবাচকস্বাহা- 

এবগরয়োগেন বিষরীকভাহং স্বাহকভহং। ন চ স্বাহ/কারদন্তরেণ হখিষ্পক্ষেপো নাসশ্তীতি 

শ্নীরং | ন্যট্রকারেশাপি ভতপ্রলেগাহ | আহ এব বাজসনেরিনো বাদেনোরপাস্ো 
শখ 

ঠা / রে 

চঘহনন্তি -পকটিগা দৌ শ্ুলৌ দেনা উপজাশস্তি আাহাকারং চ নষটুকারং ট% ( বুৎ৫-৮০১ ) 

পক্ণন্চ হবো শানে চিম্তিতঃ। এবং ৮ সঠি দিবাহপি দেবতানুপসুক্কয়ো- 
ধুতি 5 পরখ & ৮9 212 ৯ ৯, াক্কতয়োন্গন্তি নাশ্দেন। ন খল লোকে কশ্টিনপি ফুক্রমন্তং নগ্দিতি জতে। 

সু 

ঠ 

শির্ষা হোনমপপাদয়তিনদিশি লাকে। নাদাগ্রিত। ভস্ত বি ভাগদেয়ত। 

বছ্বোন্ত তং কিং তু স্থিত্যাধারজেন পালক হদিত্যাহ--“ম্বাহা গ|বাপুধিবীভ্যানিত)াহ | 

গাবাপুখিন্যোরেটৈনহ গ্রতিষ্ঠপরতি” (ব্রাগ কা? ২ অ৭৩)  উতি। সপপিত্রে কুন্তে 
স্টারনচনং লিধন্থে-্পরিব্রবন্যানকতি | অপাং টৈবৌষদীনাং চ রদ স্ব৮স্যজতি | 

'অথে| ওবদীঘের পশন প্রতিষ্টাপরতি” (তর কান্ত প্রণ২ অৎ ৩) উতি। বর্ষধারা- 

ভির,গতানামপাং রসো দর্ভঃ। গোভিডক্ষিতানানোষনীনাং রসং ঙ্গীরং | তছুভয়মত্ত 

হটং ভদতোব। কিং চ দর্ভোপলক্ষিতান্বৌষব1বু ক্গীরোপঙক্ষিতান্ পশূন্ প্রতিষ্ঠাপরত্যোব | 
বে।হনকালে কুস্তাম্পর্ণনপূর্বকং মৌনং বিধন্তে-তঙ্গ।রভ্য বাচং মচ্ছতি। বন্ন্তা ধৃত” 
( ব্রাৎ কান ও প্রণ ২ অণ৩) ইতি। পবিধ।রশং ধিবশ্ে-প্ধাররনান্তে । ধাররম্ত ইল 
হি দ্রহস্থি (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রণ ২ অৎ৪) হাত। লোকে দোগ্ধারে। বামহস্তেন বা জান্ুভ্যাং 
বা পাত্রং ধারয়স্ত এব দুহস্তি। তথা পবিত্রং ধাররঙ্্েবাহসীত | বুভ্তীপ্পর্শপবিত্রধারণয়ো- 
বিিকল্পঃ সদর দর্শিত:- পকুস্তীদন্থারভ্য বাচং ফচ্ছতি পবিত্রং বা ধাররক্নান্তে” ইতি । গাং 

চগ্ধ। কুস্তীং প্রতি ক্গীরমানযন্তং দৌগ্ধারং পৃচ্ছেদিতি বিধতে--পকামধুক্ষ ইত্যাহাই- 



৫৪8 যন্তর্ব্বেদ-সংহিতা |. [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

তৃতীয়ন্তৈ। ত্রয় ইমে লোকাঃ। ইদানেৰ লোকান্ ধজমানো দুহে+*(ব্রাৎ কা ৩ প্র ২ 
অণ৩) ইতি। বিগ্যমানানাং গবাং মধ্যে কাং গাং দুগ্ধবানদি। সৌহয়ং প্রশ্স্ততীয়- 
লোকপর্ন্তঃ। গোর্ড,রাদিলৌকরপত্থাদগবাং ত্রিত্বেন লৌকত্রয়দোহো লভ্যতে। দোগ্চ, 

রুত্বরং বিধত্বে-“অমমিতি নাম গৃহ্াতি। ভদ্রমেবাহসাং কন্শাহবিক্ষরোতি (ত্রাৎ 

কা ৩ প্রণ ২ 'অণ ৩) ইতি। অমুমিত্যন্ুল্যা নিদ্দিগ্ত তদীয়ং ব্যাবহারিকং নাম গৃহীয়াৎ | 

সম্তি হি গবাং ব্যবহ।রাক় তত্তংস্বানিভিঃ সঙ্কেতিতানি গঙ্গাযমুনাসরস্থ তীত্যাদীনি নামানি। 

তত্তন্ন।মগ্রহণ দ্বন্ক্দীরপ্রবানলক্ষণম|সাং ভদ্রং কর্মম।ইবিষ্কতং ভবতি। অথবা মন্্রদ্য়মচ্ছিদ্র- 

কাণ্ডে সমাক্লাতং--“কামধুক্ষঃ প্র গো জ্হীন্্রীয় হবিরিন্ডরিযং” ইতি। “অমুং যন্তাং 
দেবানাং মন্ুষ্যাণাং পয়ো হিতং ইতি চ। য়েরত্র প্রশ্নোত্তরবাক্যাভ্য।ং প্রতীক গ্রহণ- 

মন্ত। আগন্তশ্বেন ভয়োঃ পঠিতহাৎ ॥ 
৫। পস। বিশ্বা়ুত স! বিশ্বব্যচাঃ স| বিশ্বকন্মী1৮- কলহ মথ পুরস্তাৎ প্রত্যগনয়স্তং 

পৃক্থঠি কামএুক্ষ ইতি। অমুনিতীতরঃ প্রত্যাহ। তানন্ুনন্য়তত ন!বিখাখুরতি। দ্বিতীরদানয়ন্তং 

পৃচ্ছতি কামধুক্ষ ইতি। 'অমূমিত্যেবেতরঃ প্রত্যাহ। তামনুছন্্রয়তে সা বিশ্বব্যচা ইতি। 

তৃতীয়দময়স্তং পৃচ্ছতি কাঁনধুক্ষ ইতি। 'অনুষ্ত্যেবেতরঃ  প্রত্যাহ। তামনুমন্ত্রযতে সা 
বিশ্বকর্ম্েতি” ইতি। 

বিশ্বং কত্লনারুরষহ্তাঃ সা শিশ্বারুঃ। বিশ্বস্ত বাচো ব্যাপ্ডিরজ্তাঃ সা দিশ্বন্যচাঃ। 

বিশ্বানি বর্মণি যন্তাঃ স| বিশ্বকর্শী! | পৃথিব্যন্ত,রক্ষছ্যলোক।ভিানিদেবতনাং ক্রমেণোক্ত- 

গুণোপেতস্বাত্দভেদেন গাবঃ জ্তয়ন্ত ইভামুং মন্ত্রাভিপ্রায়ং দর্শপতি-সা বিশ্বাযুঃ সা 
বিশব্যচাঃ সা. বধিশকশ্মেত্যাহ। ইয়ং নৈ বিশ্বাধুঃ। অতরিক্ষং শিশ্বব্যচাঃ। অসৌ 
বিশ্বকর্মা । ইমীনেবৈভীভিলেণকান্ যথাপুর্বং ঢুহে” (ত্রাণ কাছ ৩ প্র ২ ক্চত১) ইতি। 
দুগ্ধ ইত্যর্থঃ। কিং চ বহুক্ষীরগ্রণানেন সন্থন্ট! বিশ্বাসই দিকঘানীর্ব।দং প্রনুড্ক্ত ইত্যভি- 

প্রীরীস্তরমাহ--"অথো। যথা প্রদাত্রে পুণ্যঙীশীস্তে। এবমেবৈন। এতছৃপন্তোতি। তগ্মাৎ 

প্র দিত্যুন্নীয় বন্দমানা উপস্বন্তঃ পশুন্দৃহন্তি” (ত্রাণ কাণ ও প্রৎ ২ অন 2) ইতি। যথা 

লোকে প্রভৃতং ধনং দত্তবতে রাজ্জে চিরং জীবেত্যাণীর্বাদং পুরোধা; করে।তি। 
এবমেবৈতেন মন্ত্রেণ গাঃ স্তৌতি। যগ্স।স্ছাস্ত্রীয়দোহনে স্ততিরায়ীয়তে তম্মালৌকিকদে।হনেহপি 

প্রভৃতং ক্ষীরং পুর্বেরারদ[দিতি নিশ্চিতা হস্তেন বন্দমানা বাচা মম মাতা মম ভগিনী- 
ত্যেবং গাঃ স্তবস্তো ছুহত্তি। এতংকাঁগুগতেষু মন্ত্েষনায়াতং কঞ্চিন্প্থমুৎপাগ্থ বিনি- 
যুঙক্তে--“বঝছু ছুগ্ধীন্্ায় দেবেভ্যে। হবিকিতি ঘাঁতং বিশ্বজতে। যথাদেবতনেব প্রসেতি। 
দৈব্যস্ত' চ মানুষস্ত চ ব্যাবৃত্ত্ৈ” (বত কাণ্ও প্রৎ ২ অৎ৩)ইতি হে বোগ্ধস্দন্দ্রার 

তদনূচরেভাশ্চ দেবেভ্যঃ পর্য্যাপ্তং বহু ক্ষীরং সম্পাদয়িতু তিস্ভ্য উত্তরা গা ছুদ্ধি। তত্র 

সমন্ত্কং গোত্রয়দৌহনমিন্ত্রীর্থনমন্ত্রকমিতরগোদোহনং  তদীয়ান্থচরেভ্য ইতি যথাদেবতত্বং 

গ্রভৃতত্বেন মানুষদোহনাদ্যাবৃত্তিঃ। কলে ত্বচ্ছিদ্রকাণ্ডোন্ত এব তৎসমানার্থে। মস্ত 
বিনিযুক্তঃ--“বহু ছুষবীন্্রাপ় দেবেভ্যো হব্যমাপ্যায়ত।ং পুনঃ । বংসেভ্ো মনুম্যেভ্যঃ পুনর্দেহীয় 
কল্পতামিতি ত্রির্ধাচং বিস্বজেৎ” ইতি। ব্রাঙ্গণেংপ্যেতন্তৈব মন্তন্ত প্রতীকমন্ত। অর্থতো 



১ প্রপাঠক, ৩ অনুবাক।]  কৃষ্-যন্তর্ষেবেদ-মন্ত্র | ৫৫ 

নির্দেশীন্ধবিরিতি পদ্দং পীঠতেদঃ। মগ্থাবৃত্বিং বিষত্তে--“(ত্রবাহ। ত্রষত্যা হি দেবা? (ব্রা 

কাঁচ ৩ প্রৎ ২ ০৩) ইতি। দিংক্ডে সত্যন্ববুদ্ধির্যেধাং তে তিন্তাঃ। দৌনং কুস্তা- 
স্পর্শনং চ বিনৈব তিন্যভ্যাইবিক। গ। বোইয়েদি।ত খিখত্তে-"অবাতত্যমোহনন্ব।রভ্যোত্তরাঃ। 

অপরেমিতহেনা 'দিন্ধেণ (ব্রাণ বাঁ? ৬ প্র“ ২ অত ৩) ইতি। উত্তরাসামপি গবাং দোহনে 
বহদেবনহিতায়েন্্র রা যাপরিনিষ ক্ষীরং সম্পাদিতং ভুষীঃত্তরা দৌহমিত্বেত্যমন্ত্রকর্দোহনং 

কল্পে দর্শিতং। পুর্ববপক্ষতেন দারুপাত্রং নিষেণতি--“ন দারুপাত্রেণ ছুহাৎ। অগ্নিবটধ দা 

পাত্রং। যন্ধাক্তপাত্রেণ ছুহাৎ। যাতযায়া হবিষা বজেত” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৩)ষাতি। 

মন্থনেনা ভিব্যজ্যমানোহগ্রিঃ পুর্ব গুটো দারুনি বত ইত্যগ্রিসহিতং দারুপাত্রং তত্রত্োনাগ্রিনা 

ক্লীরন্ত স্বীরুতত্বান্ধবিষে। গতরসহং। সিদ্ধান্ত শ্পপত্বেন তংপান্রং বিবন্তে--অথো খধাছুঃ। 

পুরোডাণমুখাণি বৈ হবাঁভঠধি। নেত হতঃ পুরোডাশ+ হবিযো যাঁমোইস্তীতি। কামে দারু- 

পান দুহাৎ” (ব্রা কাণ ৩ প্রণ ২ অণ ৩) হতি। পুর্বে নিষোবাধিনে হবিষস্তত্ং ন 

জানস্তি।  অতত্তদ্ধযাধৃস্তযর্থথোশ)। অভিজ্ঞাঙ্েবদাছঃ। লোকে তাবদপুপৌদনারধদীন।ং 

গনিবন্তকঙ্েন প্রাবাগ্ডং ছ&ং দাপক্ষারাদীনাং ছু সহকানিতমেব। তো যাগেখপি 

পুরোডানচরুমাংসান্তেব নারওস্তি হদীংষি ন তু পুঝোডাশাদর্বটানন্ত ক্ষীরাপিহবিষঃ কশ্চিৎ- 

সারোহস্তি বোইছিনা স্বাক্রিয়েত।  তক্াদ্দারুপাত্রদোহনং ন বিরুধাত ইতি। েদ্পর্দণ- 

পরি শিরো হরেৎ। প্রাণাবিচ্ছিন্্াৎ। অবোহ্ধঃ শিরো হরতি। ইত্যদাণিব নেত হতঃ 

পুরোডাশমিতি বীগ্গা দ্বিতীক্জা চ চরুপুরোডাশাদত্যন্তনর্বাচানস্তেত্যর্থে। পুনয়পান্তং পূর্ধা- 

পঙ্গমাহ-প্শূদ্রু এব ন ছুহ্বাং। অগপতো বা এষ সন্ভৃতঃ। যচ্ছদ্রঃ। অহবিরের 

তদিত্যাছঃ। যচ্ছদ্রো দোত্ধীতি” (ত্রাণ কাণও প্রৎ ২ অণ৩) ইতি। অসতোহধমা- 
ব্য়বাৎ পাদাজ্জাতঃ। রাদ্ধান্তদহ--“অগ্রিহোত্রমেব ন ছ্হাচ্ছ দ্রঃ। তদ্দি নোৎপুদস্তি। 

যদ খলু বৈ পবিত্রত্যেতি। অথ তদ্ধণিরিতি/ (ব্রা কাণ ৩ প্র ২ অত ৩) ইতি। 
অগ্নিহোত্রহব্ষি উৎপবনভাখান্নান্তি শু্রম্পর্ণশুদিঃ। ইনং তু হনিরুৎপবনত্ত ত্রিরাবৃত্যা 

পবিত্রমতিশয়েন প্রার্মোতীতি শুদ্ধনেৰ ॥ 

৬। “সংপৃচ্যধবমৃতাবরা রষ্থিণীর্ধূমস্তমা মন্ত্রা ধনন্ত সাতয়ে।”--কল্প;-“দোহনেহপ 
'আনীয় সংক্ষালনমানয়তি সংপুচ্যধ্বমূতাবরীবর্শিীন্র্ধুমত্তন! মন্দা ধনগ্ত সাতয় ইতি” ইভি। 

খতশব্দেন সত্যবাচিন। জলেহবরস্তাবিক্ষালনসামর্থযমুপলক্ষ্যতে | হে সামধথ্যবত্য আপো 
যুরং কুভ্ভাগতেন ক্ষীরেন সংপৃক্তা ভবত। কৃণৃণ্ো। যুয়ং। উন্দিণত্বেনা ত্যন্তমাধুর্যোণ হর্যহেতু- 
ত্বেন চ ক্ষীরসদৃশ্যঃ ৷ কিমর্থঃ সম্পর্কঃ? সাংনাধ্যলক্ষণধননাভার্থ:। সামধ্যো শির্াধূর্্য গুণোপ- 
হ্াসাদত্র রসসম্পর্কো বিবক্ষিতঃ। ন তু দ্রখাসম্পকদাতমিত্যাহ-_-“সংপৃচ্যধ্বমূতাবরীরিত্যাহ | 
অপাং চৈবৌষধিনাং চ রন৬. স৮/স্থজতি । তন্মারপাং চৌযখীনাং চ রসমুপজীবামঃ” (প্রাঃ 

কাণও৩ প্রৎ ২ অণ ৩) ইতি। দোহপান্রক্ষালনেন স্বাুতমোহপাং রসঃ। কুন্তীগতর্গীর- 

স্বক্ীপমেৰ গৌভিরক্ষিতানামোষবীনাং রসঃ। তদ্রসন্থয়ং কুন্তযাং সংহ্ষ্টং| বগ্াহুভয়মেলনং 

প্রণস্তং তন্মাদ্বয়ং সর্ধ্বে তছুভপমুপজীবামঃ। এতচ্চ লোকগ্রসিদ্ধং। ছন্দোগান্ত,ভয়োঁপ- 

জীবনং বিশদীকত্যাংমনস্তি-_প্অন্নমশিতং ভ্রেধা বিবীয়তে তন্তঃ যঃ' সবি! ধাতুত্তৎপুরীষ 



৫৬ যক্তুর্ষ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

ভবতি যো মধ্যমস্তত্মা/সং যোইণিষটন্তক্মনঃ। আপঃ পীতান্গ্রেধা বিবীযস্তে তাসাং বঃ স্থৃবিষ্টো 
ধাতুস্তন্ুত্রং ভবতি যে! মধ্যনস্তল্লোহিতং যোহণিইঃ স প্রথণঃ” (ছ* ৬-৫-১) ইতি। ধন- 

লাভোক্তিপ্রয়োজনং দর্শরতি-“নন্ত্রা ধনস্ত সতয় ইত্যাহ। পুষ্টিমেব য্জনানে দা।ত” 

(ব্রা কা ৩ প্র“ ২ অণ ৩) হতি॥ 
৭। “সোমেন ত্বাইভনচমীন্।য় দর্বি 1৮ কন্ধ:--4অধৈর্নী দুদ নীতং কৃত 

তিরঃ পবিজআরং দরাহতনক্তি নোনেন ত্বাংতন5বীন্ত্রা় দধীতি” ইতি। হে ক্ষীর 

দধিপপেণ সোমেন ত্বানাতনচমি। তেনাইতঞ্চনেন নিষ্পনং দবীন্দ্রীন হোষ্যত। নম্বত্র 
সোমশঙ্দেন মুখ্যং মোনং পরিত্যজ্য কুতে! দধুপলক্ষ্াতে ৷ ব্রাঙ্গণান্তরবলাদিতি ক্রমঃ | 
তত্র হাতঞ্চনদ্রব্যবিনেধৈর্দেবতাবিশেষণাং গ্রীতিং ক্রব্তি টানি ইন্দরপ্রিয়ত্বং দর্শয়তি-- 
শ্যৎপুতীকৈর্বা। পর্ণবহর্বহতপ্যাৎ রা তদবংকলৈ রাক্ষদং তদ্ধন্তুলৈর্বৈশ্বদেবং তদযদা- 
তঞ্চনেন মানুষং তদযদ্ধপা তং,সন্ত্ং তন্দয়।হতন্ক্তি সেন্তত্থায়” নি 'অত্রীঠতঞ্চনে মুখাং- 

দরিণব্দং পরিত্যজ্য গৌণন্ত সোমশন্বগ্েপাদানে প্রয়োজনমাহ_পমোদেন হাহুতনচ জীন্দ্রার 

দধীত্যাহ। পোমমেবৈনংকরোতি” (ত্রাণ কাণ ৩ প্র» ২ আগ ৩) ইতি। সাংনীঘাস্ত 
সোমীকরণং প্রয়েজনং তন্তাপি এযোজনমাহ -ণ্যো বৈ মোমুং ভঙ্দি। | স্ধংসর৬. 

সোমং ন পিবতি। পুনর্ভক্ষ্যেহম্ত সোমপীগো ভব্তি। দোমঃ খপ নৈ সাংন|পাং। 

এবং বিদ্ধান্ সাংনাধ্যং পিবতি। অপুনভক্ষ্যোহস্ত সে!মপীথে। ভবতি” (বাণ কাছ ৩ প্র ২ 
অণ ৩) ইতি। সোমপীথঃ পাতব্যত্বেন বিহিতঃ লোম ইন্টার্থঃ। অগ্নিষ্টোমমনুষ্ঠায় সম্ঘংসর 

মতিবাহ যঃ সোম্যাগ ন করোতি তেনাবস্তমসৌ কর্তব্ঃ। শ্বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষ 
যজেত” ইতি তদ্বিবানাং। যদি দ্রব্যাভাব|পিনিণিভ্তেন ন প্রতিপগ্থেত তা! ততদ্ভাবনয়া। সোমী- 

কৃতং সাংনাধ্যং পিবতস্তটদ্বকল্যং পরিহিয়তে। অস্তি হানুষ্ঠাতুমশত্তস্ত সর্বত্র ভাবনায়া তৎ- 

পূর্তিঃ। অত এব বৃহদারণ্যকে স্ৃষ্টিপ্রকরণে ব্রঙ্গচারিণো গারথস্থ্যবন্মং বাগ্চতস্তদসম্তবে 

সত্যুপাসনয়া তংপৃপ্তিরায়ায়তে--“একাকী কামঘ়েতে জায়া মে স্তাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং 

মে স্তাথ কর্ম কুব্বায়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাগ্মোত্যকতন্ন এব তাবন্বন্ততে তস্তো 
কৎন্নতা মন এবান্তাইত্মা বাগজায়। প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্দান্যং খিভ্তং চক্ষুষা হি তদন্তে 

আোত্রং দৈব৬ শ্রোত্রেণ হি.তচ্ছণোত্যাক্মৈবান্ত কন্াইআ্বনা হি কর্ম করোতি” (বৃৎ ১-৪- 
১৭) ইতি। আম্মা দেহঃ । বেদগম্যং মন্ত্রাদিকং দৈবং খিওং। অতঃ সোম্গভাবনয়া বৈকল্য- 

পরহারে। যুজ্যতে। কুস্ত্যাঃ পিধানায় পাত্রবিশেষং বিধন্ডে__“ন মুন্ময়েনাপি দধ্যাং। যন্মূ- 

স্ময়েনীপি দধ্যাৎ। পিতৃদেবত্য৬. স্তাৎ। অয়ম্পাত্রেণ বা দারুপাত্রেণ বাহপি দধাতি। তদ্ধি 

[ ত্রাৎ কাণও৩ প্রণ২ অণ্৩] ইতি। পিতৃণাং মৃৎ্পাত্রমুদ্কুস্তশ্রাদ্ধাদৌ দিদ্ধং। 

দ্রুপাত্রস্ত সদেবত্বং দৌহনপাত্রাগতং মন্ত্রান্তরাৰা। তটন্রবমাম়ায়তে_-"অমুন্ময়ং দেব- 

পাত্রং যজ্হ্যাহযুষি প্রযুজ্যতাং” ইতি। অয়ম্পাত্রস্তাপ্যেতন্দ)ষ্রব্যং। পিধানপাত্রস্ত সৌনকত্বং 

বিধত্বে-_-'উদম্বপ্তবতি। আপো বৈ রক্ষোস্সোঃ। রক্ষলীমপহত্যৈ” (ত্রাণ কাঁণ৩ প্র ২ 
অণ৩) ইতি। স্বাভিমানিদেবতামুখেনাপাং রক্ষোস্বত্বং। পিধানায় মন্্মুৎপা্ত ব্যাচষ্টে_ 
“অদস্তমসি বিষ্ণবে ত্বেভ্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষুঃঃ। যজ্ঞায়ৈবৈনদদস্তং করোতি” [ ত্রাণ কা ৩ 



১ প্রপাঠিক, ৩ অন্ুবাক। ] ক -যহুর্ষ্দম | ৫৭ 
প্র* ২ অণ ৩) ইতি । আনন্তমচুপক্ষীদং। কল্পে তু গ্রহীকমিদমিতাভিপ্রেতা।চ্িড্রকীগুমন্ো 
বিনিযুক্তঃ_-পখৈনছুদস্বতা কঙ৬সেন চমসেন বাইপি দদাতি--অদন্তমসি বিষ্তবে তা! যজ্ায়া- 

পিন ধাঁমাহং। অন্ভিররিক্কেন পাত্রেণ ঘাং পৃতাঃ পরিশেরদ5” হতি। প্রথমপক্ষে হে সংনাধা 
বিষ্ঞবে ত্বাহপি দবামীত্যনা হার ॥ 

৮1 “বিষে হব্য৬ রক্ষম্ব ।+__-কল্প£--“অইৈতদ্ুপরীন নিদধাতি ঘত্তর গুধং মগ্যতে বিষে 

হব্য/. রক্ষস্ত্বেতি” ইতি। অত্র রক্ষণার্থমেব বিষুসন্বোবনং ন হিন্বদ্ধবিঃস্থীকারায়ে তামুমভভি- 

প্রায়ং বিশদয়তি--ণবিষেশ হব্য৬. রক্ষন্বেতাহ গুপ্বে” ত্রাণ কাত ত প্র» ২ অণ ৩) ইতি। 

শীধাবহিষোরিব সাংনাযোহপি নিধন্ভেপ্মননঃ সাদ্য়তি। গর্ভাণাং ধৃত অগ্রপাদায়। 

হম্মাদগ্ভীঃ প্রজানামপ্রপাঁদকাঁঃ। উপরীর নিদধাভি। সগ্লীন চি কুবর্গী লোকঃ | সুবর্গন্ 

'লাকশ্ত সমষ্টোে (ত্রাণ কাণ ৬ প্র“ ৯ আগ ১১ ইভি । অত্র বিনিয়োগনং গহঃ 

“ষ্টন্ধ সাংনাপ্যপানাণি (প্রাঙ্ষা শাহেতি কগিকাং। 

সংস্থ/পারে। বঙ্গ শাথাপনিজং তন নি্িপেহ ॥ ১ 
5ত পিন, ননেতি ৭1৮ দরগ্চাতিসোচভিমন্্রয়েহ। 

সঞ্প সংলখলনং নিপু সোছে দজতনভি ভি। 

পিষ্গেহনদে। দপাভ্যন্সিসৃতীয়ে দন বরিতি ॥ ৩ 

'ভথ মীমাংসা | 

হর ঠনীয়াধ্যায়হ্য ঠতাঁয়পাদে বিচারিশং-- 

দশ্তন্ধধবচিতি মন্ত্রোয়ং পৌরাডাশিকশোধনে | 

সাংনাব্যপাঁজশুদ্ধৌ বা প্রথমোহিস্থ সমাথার়। ॥ 

পৌরোডাশিকনিত্যর প্রকৃত্যা তদ্ধিতেন বা। 
সননিধ্নুক্তিতঃ কল্পাঃ কুপ্তত্বাচ্চরমঃ ক্রমাং” ইি ॥ 

“শ্তন্ধধবং দৈব্যীয় কন্মণে” উভাষং মন্ত্র পৌরোডাশিকমিতি যাঞ্জিকেঃ সমাখাতে কাণ্ডে 

পঠিতত্বাৎ সমাধ্যয়া পুরোডাশকাপ্ডোন্ানাযুল,খলজুহবাদীনাং শোপনেহঙ্গদিতি চেৎ। দৈবং। 

পৌরোডাশিকমাতি সমাধ্যায়াং প্রকৃতিঃ পুরোডাশমাত্রমভিধন্তে | তদ্ধিতপ্রত্যায়শ্চ তৎসন্বদ্ধি- 

কাঁণং। ন চৈতাবতা পুরোডাশপাত্রাণাং মন্ত্রপনিধিঃ গ্রত্যঙ্গে। ভবতি কিং তর্থাপত্তা! কল্লযতে । 

ছ্ক্তঃ সন্নিধিন” স্ান্তদ! সন্তগরগ্স্ত পৌরোডাশিকসমাখ্যা নস্তাৎ। ন হ্যপ্লাবসন্লিহিতানামিষে 

ত্বাদিমন্্রীণামাগ্রেয়কাগুসমাধ্যা ভবতি। সন্নিহিতানাং তু এ্যুঞ্জানঃ প্রথনং” উত্যাদিমন্ত্রীণাং 

ডবত্যেষা সনাধ্যা। তক্মীৎকাগুসমাশারা সন্গিধিং পর্রিকল্পা তৎসন্নিধ্ন্থাক্ুপপত্তা পরম্পর়া- 

কও ক্ষা্গপং পৌরোডাশিকপাত্র প্রকরণং কল্পঘিত্ব' তদ্বারা বাক্যলিঙঈশ্রুতীঃ কল্পযিত্বা তয়া শ্রত্যা 

বিনিয়োগ ইতি দমীপ্যায়া বিপ্রকর্ণট । সাং7মাগা হ।ণাং শোধনমন্ত্রিধিত্ত প্রত্যক্ষ: | ইত্মাবহি:- 
সম্পাদনন্ত মৃষ্টনির্ব।পত্ত চাপ্তগালং নাং 11" ত্রাণাং দেশঃ | উতক্তমন্তশ্চেগ্রাবরহিনির্বাপ- 

বিষয়য়োর্ন্ত্ীনুবাকয়োর্শধ্যচেহসুধীকে গঠাতে | তেন চ. প্রত্যক্ষসন্লিধিনা এুকরণাদীনাং 

চতুর্ণুমেৰ কল্পনাৎ সন্নিহিঃ সরিরষ্য:ত | তষ্মাৎ ক্রদেণ সমাধ্যাং বাধিত্থা সাংনাধ্যপাতশোধনশেযো 

মন্ত্র ইত্যয়ং চরমঃ পক্ষো ভূযপেতধাঃ | ওিন্নেবাধ্যায়ে যষ্টপাদে বিচারিততং--"শাখাছেদাদয়ো 

কৃষ্-্যনধুরেেদ-৮ 



৫৮ থে প-নংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক | 

দোহবর্শঃ সায়ং বাবস্থিত।:। প্রীতশ্চ পন্তি বা সায়ং স্থানাত্তে পূর্বববৎ স্থিতাঃ॥ আনর্থক্য- 
গ্রতিহতিঃ পূর্ববৈব বিদ্ততে। বলিনোইতঃ গ্রকরণাৎ প্রাতর্দোহেহপি সন্ত তে” ইতি ॥ 

দর্শপৃর্ণমাসপ্রকরণে পলাশশাখাছেদনং তয়া শ(খয়৷ বংসাঁপাকরণনিত্যাদয়ো দোহধর্ম্মাঃ 

সমাগ্নাতীঃ। দোহৌ চ দ্বৌ বিচ্যেতে। অনাবাশ্তায়,ং রাত্রবেকো। দোহঃ। প্রতিপদি 

প্রাতরপরো দোহঃ। তত্র পূর্বন্ঠায়েন স্থানবলাৎ প্রাথমিকে সায়ংদোহে প্রথমশ্রুতাস্তে 

ধর্ম ব্যবতিষ্ঠস্ত ইতি চে। মৈবং। বৈষভ্যাৎ। পূর্বত্র হি সোমে বিশসনাদিধর্মীণাম- 

: মন্বয়াৎ প্রকরণমানর্থক্যপ্রতিহতং। অতোহ্ঘ্বীষোমীয়পশো স্থানবলাত্তে ধর্্মা ব্যবস্থিতাঃ | 
ইহ তু নাস্তানর্ঘক্যপ্রতিহতিঃ। ততঃ প্রকরণেন স্থানং বাধিত্ব। দ্বয়োর্দোহয়োস্তে ধর্ম 

অভ্যুপেয়াঃ। দশমাধ্ায়ন্তাষ্টমৈ পাঁদে বিচারিতং-_ 

“স্বাহেত্যুত্তিদর্র্বহোমে সংহারঃ স্তান্ন বাইগ্রিমঃ | 

পূর্বন্তায়ান তন্মন্তরে স্বাহাকারাবিধিত্বতঃ ॥ 
বিধিত্বেহপি নিযত্যে স্তান্ন ব্যত্যাসবযটকতী । 
হোমাস্তরে বষটুকারস্বাহাকীরবিকল্পনং” ইতি ॥ 

অনারভ্য শ্রয়তে--“বষটুকারেণ স্বাহীকারেণ বা দেবেভ্যোহন্নং প্রদীয়তে” ইতি। 

দর্বিহোৌমবিশেষে তীয়তে-_“পৃথিবো  স্বাহাইস্তরিক্ষায় স্বাতী” ইতি। তত্র পুর্বাধিকরণে 
যথাহনারভ্যবিহিতন্ত সাগ্তদশ্যম্ত প্রাকরণিকেন সাপ্তদগ্ঠবিধিনোপসংহারে সতি বিক্ৃত্যন্তরে 

সাণ্তদশ্ঠং নান্তি তথেহাপ্যনারভ্যবার্দেন বিছিতন্ত স্বাহীকারস্ত দর্ব্বহোমপ্রকরণপঠিতমন্ত্রগতেন 
স্বাহাশকেনোপসংহারে সতি হে।মাস্তরেযু নান্তি স্বাহাকার ইতি প্রাপ্তে বুমঃ--“পৃথিবো 

স্বাহা” ইতি মন্ত্রপাঠোহয়ং। ন ত্বত্র শ্বাহাকারে|২নারভ্যাবীতত্রাঙ্মণবাক্যেনৈৰ বিধীয়তে। 
ন খলু “্যমাদিত্যা অ৬শুমাপ্যায়য়ন্তি” ইত্যাদিযাজ্যামন্ত্রগতাদিত্যািশব্দাঃ কম্তচিদর্থন্ 

বিধায়ক! দৃষ্ঠাঃ। যথা পিদ্ধার্থবাচকাদিত্যশবো ন বিধন্তে যথা বা ক্রিয়াবাচিত্েহপি 
বর্তমানার৫থ আপ্যায়যন্তরীতি ন বিধায়কম্তথা বৈদিকহবিবিবিষয়ো দেবস্ত দর্তমিত্যন্রিন্র্থে 

বর্তমানঃ স্বাহাশবো! নোচ্চারণং বিদধাতি। তথা সত্যুপসংহার্যোপমংহারকয়োরেক বিষয়ত্বশস্কায়া 

অপ্যভাবান্নাস্ত্যেবাত্র পুর্বন্তায়ঃ | নন প্রকরণা্দিন! মন্ত্রন্ত হোমে বিনিযুক্তত্বাৎ স্বাহাকার- 
বিধিরর্ধাল্নভাত ইতি চে, এবমপি ব্রাহ্মণবাক্যেন পঞ্ষেঃ প্রাপ্ত; স্বাহাকারো নিয়ম্যতে-_ 
অশ্দিক্পপযুপছোমে দ্বাহাকারেণৈবান্নং' প্রদীয়ত ইতি। ততঃ পাক্ষিকো বষট্কারোহর্থাপ্সি- 
বর্ততে। কিং চ পুরস্তাৎস্বাহাকারা বা অন্তে দেবা উপরিষ্টাৎ স্বাহাকারা অন্য ইতি 

্রাঙ্গণোক্তন্তায়েন স্বাহা পৃথিব্যা ইত্যপি পাঠঃ পক্ষে প্রাপ্োতি। তত্র প্পৃথিব্যৈ স্বাহা? 

ইত্যেব পঠেদিতি নিয়ম্যতে | অর্থা্যত্যাসো নিবর্ততে। তক্মাদবিধিত্বিধিত্বয়োরপসংহারা- 
ভাবেন হোমাস্তরেধনারভ্য বিহিতো৷ বষট্কারম্বাহাকারবিকল্পঃ ন্ুস্থিতো ভবতি। এবং চ 

সতি “ছতঃ স্তোক£+ “ম্বাহা গাবাপৃথিবীভ্যাং', ইতি মন্ত্রীংশীভ্যাং সুচিতন্ত স্বাহীকারবি- 

বল্পস্ত ন কদাটিদপ্যন্গপপত্তিঃ ৷ প্রথমাধ্যাঘবন্ত দ্বিতীয়পাদে কিঞ্চিদ্বিচারিতং__ 

* “তেন হৃন্নমিতি প্রৌক্তো বাদো হেতুরুত স্ততিঃ। 
হিনা শ্রুতা হেতুতাংতঃ শূর্পাদন্তচ্চ সাধনং ॥ 



১ প্রপাঠক, ৩ অন্থবাক |] কৃষ্ণ-যভূর্বেেদ-মন্ত্র। ৫৯ 

শৃর্পসাধনতা শ্রোতী নাশ্রোতৈঃ সা বিকল্পযতে। 
অতো! নিরর9৫থকো হেতুঃ স্বতিত্ত হ্যাং প্রৰর্তিকা” ইতি ॥ 

ইদমায়ায়; ত--প্শূর্পেণ ভূছোতি তেন হল্সং ক্রিয়তে” ইতি। অয়মর্থবাদো বিধেয়শূপে 
হেতুতেনান্বেতি। হিশস্বস্ত হেতুবাচিত্বাৎ। যন্সাদন্্সাধনং তশ্মাচ্ষ,পেণি হোতব্যমিতাক্ে 
যানন্লসাধনং দবর্বাপিঠরাদিকং তেন সর্বেণ হোতব্যমিতি লভ্যতে। ততঃ পিঠরাদয়ঃ শুর্পেণ 
সহ বিকল্লান্ত ইতি প্রাপ্ডে জমঃ- শূর্পন্ত হোমসাধনত্বং শ্রৌতং তৃতীয়য়া তদবগমাতপিঠরাদীনাং 
ত্বান্ুমানিকমতোইসমানবলত্বান্ন বিকল্পো যুক্তস্ততো হেতুর্ধার্থঃ। স্ততিত্ত্ প্ররোচনায়োপবুক্তা | 

তস্মাংস্বতিতেনাম্বয়ঃ | অনেনৈব ন্ায়েন প্ররুতেধপি “ভগ্রিহোত্রমেব ন ছৃহাচ্ছদ্রঃ। তদ্ধি 
নোৎপুনস্তি” ইত্যত্র হিশনস্তা হেতুত্বাগ্ঘত্র যর নাস্ত্যৎপবনং তত্র তত্র শুদ্রম্প্শো নিষিদ্ধ 

ইতি ব্যাপ্ত সত্যামুৎপবনরহিতন।ং জীহিয়বাদীনাং কদাচিচ্ছ,দ্রেণ ম্প্ানাং যাগযোগা 
ন ্যাদিতি পর্বঃ পক্ষঃ। তদ্ধি নোৎপুনস্তীত্যন্তার্থবাদন্ত ভ্তাবকত্বেন হেতুপ্রতিপাদকত্বাভাবা- 
নোক্ষো দোষ ইতি রাদ্ধান্তঃ ! 

পথ ন্াাকবণহ | 

শুন্ধধ্মিত্যত্র ধাতুরন্দান্রঃ। শপর্রত্যয়ঃ পিত্বাদনুদাভঃ। 'অদুপদেশাদুত্তরং লার্বধাতুক- 

মপ্যনুদান্তং | দৈব্যশবৌ যএন্তত্বেন অনিত্যাদিরিতাছ্যদাত্তঃ। মাতরিশ্বশলো ধিষণেতিব- 

নধ্যোদীন্তঃ | ঘর্মোহসীত্যোকারন্তোদাত্তানুদান্য়োরোকারীকারয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদেকাদেশ- 

স্বরেণ নিত্যমদান্তত্বে '্রাপ্থে তদপবাদঃ “স্বরিতো বাহনুদ[ত্তেহপদাদৌ” (পা ৮-২-৬) 

উত্তরপদন্তাইদাবনুদান্তে পরত উদান্তানুদীতয়োধ্য একাদেশঃ স বিকলেন স্বরিতঃ শ্াদিত্যো- 

কার: স্বরিতঃ | পৃথিব্যপীত্যর “উদান্বস্বরিতঘ়েম্যণঃ স্বরিতোহমুদান্তল্ত! (পাণ ৮-২-৪) 

উদান্তস্ত না স্বরিভস্ত বা স্থানে হো বণ তম্মাছুন্তরস্তান্দাত্তশ্ত শ্বরিতঃ স্বাদিত্যকারং স্বরিতঃ | 

বিশ্বস্ত ধারো ধারণং যন্তা বুষ্টেঃ স| বিশ্বধায়াঃ। তত্র পুর্বপদএকতিম্রঃ প্রাপ্তঃ। বিশ্ব- 

শন্দশ্চ স্বত আ্যদাত্তঃ | বিশ্বে দেবা খতাবুধ ইত্যদৌ দর্শনীৎ। ইহ তু “বভূবীহৌ বিশ্বং 
সংজ্ঞায়াং” (পাঁণ ৬-২-১০৬ ) ইতি বিশ্বলিত্যেতৎপূর্বপদমন্তোদাভং। পরমশবো নপুংসক- 
লিঙ্গোইপি নিত্যনপুংসকত্বাভাবাৎফিটুন্বরেণান্তোদাতঃ | দৃ৬, হন্বেত্যত পৃথগ্বাক্যত্বেন পন্দাৎ* 

পরস্বাভাবান্ন নিঘাতঃ। কিং তু ধাতৃম্বরশপ স্বরলসার্বধাতুকশ্বরাঃ। পরমেণ ধাঁমা দ৮- 

হস্বেত্যেকবাক্যত্বেংপি দৃ৬হস্ব দা জাশ্চেঠি সমুচ্চয়বিবক্ষয়া চকারন্ত লুপ্তত্বেন পচার্দিলোপে 
বিভাষা” (পা ৮-১-৬৩ ) ইতি নিঘাতস্ত বিকল্প ডরষ্টব্যঃ | বন্থশকো! বুষাদিঃ | পরিভ্রমিত্যতত 
“পুবঃ সংজায়াং+ (পা ৩-২-১৮৫) ইতি পৃঙধাতোরিত্র প্রত্যয়ে সতীকার উদাতঃ। 

শতধাঁরশব্দঃ শতবল্শশববৎ। দ্রপ্গোহগ্রয় ইতাত্র ঘর্োংসীতিবদোকারঃ শ্বরিতঃ | বৃহ্গা- 
হতোরুপসংখানমিতি বুহচ্ছবাদুত্তরস্তা অজাদি “2 পত্ত্ং। কং সুখমকং ছুঃখং তন্ন 

বিস্তে যন্তাসৌ নাকঃ পূর্বপদগ্রকৃতিম্বরঃ | স্বাহাশকো। নিপাতঃ॥ স্ভাবাপৃথিবীশবান্ত “দেবতা 
ছন্থে ৮” (পান ৬-২-১৪১ ) ইত্যুভয়পদ প্রক্ৃতি্বরত্বাদাগ্ভন্তাবুদাতৌ | বিশ্বধায়া ইতিবনিশ্বাযু 
রিত্যাদয়ঃ | খতাবনীরামন্ত্িতত্বান্িখাতঃ | উত্শিরশনন্ত ফিটুম্বরঃ | ভীবচ্দাতঃ | মধুশবো 



৬৭ ঘগর্রেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

মুধাদিঃ। মডুপ-তমপাবগ্দান্ৌ | ধনশকো। নপুংসকম্থরঃ। সোমেন্দ্রবিষুশবাঃ বৃষাদিগতাঃ। 

হবন্ত হোমস মোগাং হব্যং প্রত্যযন্বরঃ | + 

ইন্তি গ্রীমৎসায়ণচা্যবিরচিতে ম।ধনীয়ে বেদার্থ প্রকাশে কষ্জরজুর্কেদীয়তৈত্তিবীয়সংহিতা- 

ভাষো 'প্রথমকাণে প্রথমপ্রপাঠকে তৃতীয়োধনুবাকঃ ॥ 5 ॥ 

সন্ত্রর্থ-ত।লোচন। । 

ভাষাপাঠে ম্গে যে জটিলতা] উপলব্ধি হয়, তন্িরাশার্থে প্রথমতঃ আমরা মন্ধের প্রয়োগ সম্বন্ধে 

ভাষ্যকারের অভিপ্রার বাক করা আবশ্যক বলিরা মনে করি। ভাঘাকার গ্রাথমেই বলিয়াছেন, 
-_ প্রথম ও দ্বিতীয় অন্রবাঁকে, অমাবস্যা দিনে কর্তাব্যের নিষয় উত্ত হইয়াছে । তৃতীয় রাত্রিতে 

দৌহের বিষয় পরিবর্ণিত। প্রতিপদ ভিথিতেই দৃশপুর্ণমাস ইষ্টি সম্পাদনের বিবি। কিন্ত 
পর্ষেতে এখ ও বহিঃ সম্পাদন করিতে হয়। তাহার পর যন্ত।দি কুচনা হইয়া থাকে। 
ষঙ্ঞারন্ডের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদি স্থাপনও কর্ভব্য। এতন্।রা পূর্বাণে ই দেবতীপরিগ্রহেদ বিধি 

কগিত হইয়াছে । যুজমনকাণ্ডে তাহাঁর একা র-বিষয় পরিদৃষ্ট ভয়। “যং কুষ্ণো রূপং কত্বা' 
-ইভাঈ হঈল এখান । এতদ্বিষয় অন্তর ভায়ত হইয়!ছে। হার পর, দোহনার্থ কুস্তীদয 

ধারণ করিবার বিবি। ততসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ) যথা, -তাজাপতি দন্ত সষ্টি করেন। উগ দ্বারা 

'্ত/হা! অজংসিত হয়। বজ্ঞ ও গুজাপতি অভিন্ন । যেই যজ্ঞ উ দারা লিষ্পন্ন হয় এনং উেই 

মন্তের অবস্থিতি। দশেষ্টিও এচ্রপ্দন।ঢা | দধি ও পরঃ ছারা মে -জ্ঞ সম্পাদিত হয়। যল্ঞসম্বন্দি 

কুন্ত বিনছ হইলে, ষজ্জের বিনাশ এবং পঙ্চে সঙ্গে যন্ছের অষ্টা প্রজপতিও বিনষ্ট হন। যথারীতি 

কন্ত সম্পাঁরিত হইলে ফক্ঞ স্থগম্পাদিত হয়। ফলে গ্রজাপতিরও বিনাশ হয় না। উত্তা।দি--- 

.. এইরূপ অনুক্রমণ করিয়া ভাষকার প্রথম মে পপাত্রাদি', দ্বিতীয় চন্ত্রে কুন্ত, তৃতীয় মঞ্জে 
কুস্তের উপর স্থাপিত-শাঁঃ1 পবিত্র, ষষ্ঠ মন্্ে অপ, সপ্তম চন্ধে হর প্রভৃতি সম্বোধন পদ অধ্যাহার 

করিয়াছেন। তদন্ুসারে ভীষে এ৯ তৃতীয় জন্ুবাকের 2ম্ব-সমূহের যে ভাব পরিবান্ত 

হইয়াছে, প্রসঙ্গ ক্রমে, প্রতি মঞ্চে ব্যব্য -বাপদেশে, তাঁচ বিবৃত করতেছি । তাহাতে, 

নন্বের গৃ লক্ষা স্পষ্টকৃত হইবে। 
আমাদের মাত প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য_হৃদয়ের সদসতবুত্তসমূহ। মন্ত্রে বলা হইঈতেছে,-- 

গদেবতীর সহিত সন্বন্ধযুক্ত হঈলে, দেবকার্য্যে বিনিযুত হইতে পারিলে, তোমর! উভয়েই শুদ্ধভাব 

প্রীপ্ত হইবে । অতএব সংঈ হও, মাব 'আানংই হও, হে আদার উভয়বিধ বৃত্তি, “তামরা উভয়েই 
ভগবৎসন্বন্ধযুক্ত কর্শে প্রবৃত্ত হও ভহুদ্ধভাপ- ওকর্দ-তাহাতে পরাহত হইবে । তত্থীরা 

সকলই শুদ্ধভাবে পরিণত হইয়! তাসাব। পাপ থ্য স'লৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মানুষ 
ভাসমান রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যদি ভগবৎপনাহ €সারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া 
পুণ্যজ্যোতিঃই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই মন্ধীর্ঘ। মন্ত্র বলিতেছে,-ভূমি যে অবস্থার, 
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যে ভাবেই উপনীত হও না কেন, ভগবত সেবায় নিবিষ্টচিত্ত ও তনুরক্ত হও) তোমার শ্রেয়ং 

লাভে কোনই,বিদ্ব ঘটিবে না।” ভা।ফ্যকারের মতে, মন্ত্রে যজ্ঞপাত্রসমূহের সম্বোধন আছে। 
পাত্র-সমূহের দ্বার! দেবধজ্ঞ সাধিত হয় এবং দেবকন্মে তাহাদের নিয়োগ আছে বলিয়া, সেই 
মন্ত্রের দ্বারা পাত্র-সমূহ পরিশুদ্ধ করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে--“হে 

পাত্রসমূহ ! তোমরা দেব্যজ্ঞে দেবতার কার্যে বিনিযুক্ত হইবে; স্থৃতরাং তৌমরা শুদ্ধতা 
প্রাপ্ত হও।* গারপত্যে তৃণ আস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপরিভাগে দোহযোগ্য স্থালিচতুষ্টয 

অথবা দৌহনসাধন দারুপাত্র-চতুষ্টয় স্থাপনাস্তর এই মস্থে তদুপরি তিন বর উদক প্রক্ষেপ 
করিবার বিধি স্ুত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে । এই কর্ধপদ্ধতির অন্ুসরণেই ভাষ্যকার মগের 

পূর্বোন্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার কুন্তকে আহ্বান কর! হইয়াছে বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন: তদনুসারে 

মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, ভাষ্োই তাহার আভাধ গ্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ভামামতে মনের অর্থ 

হয় হে কৃস্ত! তোমার অভান্তরে বাযুসঞ্চার-স্কান আছে। সেইজন্য তুমি দীপক হও। অতএব 

অন্তরিক্ষলোক যেরূপ, তুমিও মেইরূপ | ছ্যলোক হইতে ভূলোকে বৃষ্টি পতিত হয়। সেই 

বৃষ্টির জলে মৃত্তিক! ভাঁর্র হইলে, সেই দৃত্তিকায় কুশ্ত নির্িত হইয়া থাকে। গাতএব কৃষ্ 

ভূলৌক ও ঢ্যলোকের স্বর্ূপ। কুস্তের ভ্যন্থর বিশদ অর্থাৎ প্রশস্ত। তাহাতে বচ ক্সীর 

ধরিয়া থাকে । দেই জন্য বুগ্ঘ বিশ্ববারক ও সৃষ্টির স্বরূপ হয়। কুস্ত ত্রিলোকধারণে সমর্থ। 

“অত এব হে কুগ্ভ। তুছি দু হ৪-ভগ্র হইও9 না)” ঘর্খ শব্দ শ্রেস্তরিক্ষবাচী। ইত্যাদি। 
বাহ হটক, এ মন্দ্ে আমরা বুষ্তটকে আহ্ব।নের কোনই কারণ দেখিতে পাই না? 'আমল| মনে 

করি, এখানে সেই সর্ধকারণকারণ পরমেখরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বাজ্ছের 

ভাঁভষঙ্গিক প্রিয়াপিতে ছন্ব দে ভাপেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য কিন্ত সেই একঘাত্র পরাত্পর 

পরদেশ্বর । বজ্ের প্রতি তঙ্গে, অনুষ্ঠানের প্রতি স্তরে, ভগবানকেই দে স্মরণ করা হয়, তীহারই 

রী নে গ্রার্থন] জানান হয়, এ সকল মনের বঙ্ঞাঙ্গে প্রয়োগে সেই ভাবই গ্বোতনা করিতেছে। 

সন্ধে “বিশ্বধায়” পদ আছে, “পরমেন ধায়” আছে, "মারিশ্বনো ঘর আছে। এই সকল 

'অংশে কি বুস্তকে লক্ষ্য কর] হইয়াছে বলিতে পরি? ভাষ্যকার এততপ্রসঙ্গে যত যুক্তি 

প্রদর্শন করুন। এ ধিশেষণ-কয়েকটার বিষয় অনুধাবন করিলেই নে সকল যুক্তর দৃঢ়তা দুর 

হইবে। আমাণের মনে হয়, মন্জ-কর্ম্ে কুন্ত, স্থালী, কুশ, হবনীয় ঘ্বৃতাদি অবঠাপ্রয়োজনীয় 

বলিয়া, ভাখ্বক।র উক্ত কুস্ত প্রন্থৃতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। হয় তো তাহাদের তথন কল্পনায় 

আসে নাই যে, দেশকালপাব্রভেদে মানুষের লক্ষ্য সাধারণ কুন্তস্থাল্যাদির প্রতিও আক্ষ্ট হইতে 

পারে,_-ীহীদের ভাবের গভীর অর্থ মান্ঠষ সহস| ধারণা কাঁরতে পারিবে না। তিনি 

বিশ্বেখর) তিন কোথায় নাই ? চক্ষুম্ম[ন্ ব্যক্তি কুশের মধ্যেও তাহার বিগ্মানতা অবলোকন 

করিতে পারিবেন, আবার স্থালীর মধ্যেও যে তিনি “অণোরণীয়ান্ঠ ভাবে অবস্থিত থাকিতে 

পারেন, তাহাও' বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য--সেই জগৎপাতা পরমেশ্বর। 

সেই লক্ষ্য রাবিয়! ব্যারয। করিলে, সেই অর্থ অনুসরণেই ধল্তকর্ে মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, 

কোনও হ|নি হইতে পারে লা। আমর! সেই অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের 
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উপদেশ,--“সস্ভাবসমূহ যাহাতে দৃঢ় হয় এবং ব্যাপকত্ব লাভ করে, মন! তদ্ধিষয়ে তুমি 

'অ[পন|কে দৃঢ় কর” ভাব এই বে, সগ্ভাৰ সদ্বৃত্তি কেবল আপনার মব্যে--ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর 
আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বিশ্ববাপী সকলের নধ্যেই তোমার সঞ্ভাব সংপ্রবৃতি 

প্রনার লাভ করে, তংপক্ষে একাগ্রত। অবলম্বন কর। সম্ভব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিও৭ 
পগবানে স্তিস্ত হউক--ইঈহীর 'অপেক্ষ। উচ্চ আকাজ্ষ। কি আছে? আর, এ অবস্থায় 

টপনীত হইলে, ভগবানের অন্নগ্রহ লাভে বিন্বই বা কি ঘটতে পারে? মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে, 

এমন ! তুমি সবভাবের ধারক হও; তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; আর তোমার সকল 

কর্মফল ভগবানে সমর্পন কর, তোঘার সন্বা ভগবানে ধিলীন করিয়া দেও । 

তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোরন--খাখাপবিবর। কুস্তের উপরিভাগে যে শাখা ও পবিত্র বা কুশ 

স্থাপিত হয়, তৎসদুদয়ই এই মগের সম্বেন্য। তরমুনারে ভাগ্যকারের 'অর্থ”--হে শাশাপবিত্র ! 

কুম্তমুখে স্থাপিহ তুঘি প্রাণনিবাঁসহেতুকূত বঙ্থ-সমুহের শোবক হও)” এইরূপ অর্থ সম্বন্ধে 
ভাষ্যকারের যুক্তি প্রনর্শিত হঈভেছে ; যথা» কুন্তমুখে শাখাপবিত্রের অবস্থান-হেতু, তাহারা 

প্রক্গিপ্ত ্গীরের বা দির সহিত তৃণপর্ণীদির কুন্ত মধো পতনে প্রতিবন্ধক জন্ম।ইয়া থাকে। 

সক্ষম পবিত্রের ছিদ্রমুহের মধা দিয়া কন্ত মধ্যে শত'সহশ্রণারে ক্ষীর পতিত হইবার 
সম্ভাবনা । বস্থ শব্দ ধনবটী। তাহা সর হঈতে গারানয়ন সমুহের এ্র(ণনিবাঁসলক্ষণ 

জীবন-হেতুত জগ তাহাবের প্রাণকূপত শিবঙ্গিত হয়। খোবক বা পখিত্র ঘাহা কিছু খিছামাঁন, 

তংসমদায় প্রাণ্মন্বন্ধি। মেইজন্য পিপীলিকা ও মধুনক্ষিকা প্রন্থহি অপদারণ করিয়া 

মান্য শগীরকে শোবিষ্ত করিয়। লয়। “শতধারং সহঅসারং পদদ্রের তাৎপর্য--প্রাণ 

বলিতে সর্বত্র আয় বুনায়। 'আশীর্বাদকালে সানুম “শাঁত।যু হও “সহআীয়ু হও বলিয়। 

থ।কে। পবিত্র ভ্রিধিপ গুণধর্মবিশি্ট | উর্ধী, অবঃ ও মধানেশে অবস্থিত বলি! গ্রাঁণ অগান 

ও নান ভেদে বাতুজিবিব। কর্মে গলাশ টপলক্ষ, সো ভাঁহার কারণ। তাহাতে বোনি 

সহিত সেোমের আনুগত্য কথিত হইয়। থাকে । নেইজন্যই পলাঁশ-শাখাঁর আদর বা প্রাধান্ত। 

দর্লমূহ শুদ্ধিহেতু নির্দিষ্ট হর। দব্যান্তর-সম্পাৰন তাহার প্রয়োজন নহে। সন্ধ্যাবন্দনাদি শানে 
ইহার প্রসিদ্ধি দৃষ্ট হয়। কালভেদে কুন্তমুখে শাখ[পবিত্র স্থাপনের প্রকার-ভেদ আঁছে। 
অমাবন্তা দিনে সায়ংদোহ-ক।লে কৃত্তের উপরিভাগে প্রথমে শাখার অগ্রভাগ এবং পরে 

মূল স্থাপন করিবার বিধি। ইহাকেই প্রাণ অপাঁন সদৃশ কহে। প্রথমে পূর্বরূপে 
প্রাণবায়ু মুখদ্ধারে নিংসারিত হয়। পশ্চিমরূপ অধৌদ্ারে অপানবায়ু মলনিঃসারণ করে। 
প্রতিপাদ্দনে প্রীতঃকালে গোগাহনকালে শাখাকে তির্ধ্গ-ভাবে কুন্তমুখে স্থাপন করিবে। 

দর্শনবিষয়ে চন্দ্রের সহিত,্তাহার সাদৃশ্ত ৷ শুর্লপক্ষের দিতীয়াদি তিথিতেই দক্ষিণে ত্বরস্তাগে 
গোশৃঙ্গদদূশ চন্দ্রমা পরিদুষ্ট হয়। এইজন্তই সাদৃগ্র-খ্যাপন। অবশ্য প্রতিপদে চন্দ্র পরিদৃষট 
হয় না। কিন্ত প্রতিপদ চন্দ্রের এক কলা বৃদ্ধি হয়-__শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য 

দর্শনযোগ্যত্ব-হেতু প্রতিপদ দিবসও চন্দরনর্শননম্বব্ধি বপিমাই উক্ত হইয়াছে । কেবল চন্দ্রমাকপত্বেই 
প্রয়ৌ্রনাভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যন্ধপত্থেও প্রয়োজন বর্তমান । ওষবিগ্রহণসমর্থ 
চঙ্্রমা অন্তরূপে আয়াত হয়। অন্নের দ্বারা উপচীয়মানত্বহেতু প্রাণের অন্নত্ব সিদ্ধ হইয়া 



১ প্রগাঠক, ৩ অন্গবাক। ] কৃষ্ণ-য ছর্ষেবেদ-মন্তু | ঞ ৬৩ 

থাকে। আলম্য অবশ্য পরিত্যজা। বাধু অনলস। সুতরাং সর্ধকালে সর্ধদেশে তীহার 

বিগ্নানতা দিদ্ধ। তাই প্রাণাপান রূপে শাধা-স্থাপনের নার্থকতা | * 
ভাম্যকারের অভিমত ও তাহীর মীমাংদা হইতে কোনও সুষ্ঠ, সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 

যায় ন।। তিনি সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে যে সকল যুক্তির 

অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই স্থল মর্ম উপরে প্রদান করিলাম মাত্র। ইহাতে কোনও 
উচ্চভাব ব্যক্ত হয় বলিয়া বুঝিলীম না। ভাষ্যকারের 'অভিমত--কুশবেষ্টিত শাখার দ্বারা 

শতধারে সহত্ধারে হবিরাদি দেবোদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়। এখানে তাহাই লক্ষয। কিন্ত 
আমরা মনে করি, মন্ত্রেরে তাংপধ্য ভন্তরূপ। আমাদের মর্শীন্লারিণী-ব্যাখ্যায় ও 

বঙ্গানুবাদে সেই তাংপধ্যই প্রকীশিত হইয়াছে । মন্ত্র যে কার্যযেই ব্যবহৃত হউক, মন্ত্রে 
যাহা লক্ষ্য, তাঠাঁতে কেন ভাবাস্তর ঘটাইব ? সকল মন্্রই। আমর! লক্ষ্য করিয়া 

দ্রেখিয়ীছি, এক সুরে বাঁধা রহিয়াছে । সর্দত্রই লক্ষা -পরকব্রদ্দের সামিধ্য-লীড। জলে, 

তিনি, স্থলে তিনি, 'অনলে তিনি, অনিলে তিনি, তিনি কোথায় নাই? তাহার 

সান্লিধ্য যে সর্বত্রই বিগ্কমান রহিয়ছে, মঞ্ত্রের প্রতি বর্ণে সেই স্থৃতিই জাজল্যমান্ 
'আছে। খাঁধগণ যে স্থালীর অভান্তরে, কুস্তের অন্তরে, পলাশ-শীখার অভ্যন্তরে, গোবত্হ 

প্রভৃতিতে, ভগবং-সান্িধ্য অবলে।কন করিতেন, তাহা তাহাদের সর্বত্র ব্রদ্ধদর্শনের ফল 

মাত্র) পরবর্তিকালে অদূরদশী আমরাই, কেবল ব্যষ্টিভাবে অর্থ-কল্পনা করিয়া ভাবাস্তর 
ঘটাইয়াছি। সংকর্দ্দে ভগবদধিষ্ঠান) ভগবানের করণাই সংকর্ানুষ্ঠানে একমাত্র সহায়, 

অপিচ তিনিই কর্মের সম্পাদক এবং পুর্ণতাবিধায়ক। তাহাকে পাইতে হইলে-_সংস্বরূপকে 
আয়ন্ত করিতে হইলে, সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন । সদনুষ্ঠান ভিন্ন ভগবতপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। 

আমর! মনে করি, মন্ত্র এই ভাবই গ্ভোতনা করিতেছে। 

চতুর্থ মন্ত্র আরও একটু জটিলতা-সম্পন্ন। “দ্রপ্পই ও “স্তোকঃ পর্স্বয়ের অর্থেই যত 
কিছু বিতগডার সৃষ্টি হইয়াছে। কুস্তের উপরিভাগে স্থাপিত শাখা-পবিত্রে সেচনকালে 

* শুর্লুযভূর্ধবেদেও এই মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। মহীধর সেখানে মে তাষ করিয়াছেন, নিয়ে 

তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি ) থা-_“হে উথে | তং মাতরশ্বিনঃ বায়োরর্শঃ দীপকোহ- 

স্তরিক্ষলোকোহপি। মাতর্্যন্তরিক্ষে শ্বদিতি নিশ্বাসবচ্চেষ্টাং করোতীতি মাতরিশ্বা বায়ু; ॥ 
ঘন্থ্ো দীপকঃ সঞ্চারস্থানপ্রদানেন বায়োদীপকোহভিব্যগ্কোহস্তরিক্ষলোকঃ | হে গালি! 

তবে[দরেহপ্যস্তরিক্ষরূপন্তাবকাশস্য বাযুসঞ্চারস্ত সন্ত'নাঁৎ ত্বমপি বায়োরখর্মরূপাসি ॥ গ্োরপি 

পৃধিব্যসীতি পূর্ববমন্ত্রে লোকদ্বয়মুখায়া উত্তং। তত্র মাতরিশ্বনো ঘর্মোইসীত্যন্তরিক্ষলোক- 
মুচ্যতে । তশ্তাদেষাং ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধা 'অনি। বিশ্বং দধাতীতি বিশ্বধ। 

বিশ্বধারণসমর্থাসি লো কত্রয়ন্ধপত্বাৎ | কিঞ্চ পরমেণ ধায়! উত্তমেন বহুক্ষীরধারণসমর্থরূপেণ তেজসা 

হে উে! সত্বঃ দৃংহস্ব দূঢ়া ভব। তন্নিষ্ঠন্ত ক্ষীরন্ত গলনং বারয়িতু । অন্যথা ভগ্রায়ান্তব ছিদ্রে 

কণিরং গলে - দৃহি বৃহি বৃদ্ধাবিতি ।.*.কিঞ্চ হে উতে! সা হ্বাঃ .কুটিল| মা! ভব। যদ্যাথা 

কুটিলা ভবেৎ তদানীনেবাঙ্সুখায়া সত্যাং তৎস্থং ক্ষীরং গলেৎ।” ইত্যাদি 



৬৪ ্ যগ্গর্ধ্বেদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

গ্গীরবিঙ্গু কুন্তের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে ছুই প্রকার ক্ষীর-বিদদুর 
উৎপত্তি হয়। এক প্রকার বিন্দু ক্ষুত্র, আর এক প্রকার বিন্দু বৃহৎ। ভাষ্যকারের মতে ক্ষুদ্র 

বিশ্টু ত্বোক', আর বৃহত্তর বা প্রৌঢ় বিন্দু "ড্রপ্ণ' নামে আখ্যাত হয়। মগ্্বের অর্থ হয়, 

অল্প বিন্দু ও প্রৌট বিন্বু উভয়কেই নাকনামক ন্বর্ণবাসী প্রৌঢ় অগ্নির এবং গ্যাবা- 
পৃথিবীর 'উদ্দেপ্তে আহুতি প্রদান করি।' কিভাবে ভাষ্যকার পূর্কোক্ক সি্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, পরবর্তী অংশে তিনি তাহার যুক্তি-পরম্পর! প্রদর্শন করিপ্লাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, _গোদাহনকালে দোহনপাত্র হস্তের দ্বারা বা জানুদ্বয়ের মধ্যে পরিধৃত হয়। 

সেই সময় ছুগ্ধ কুস্তমুখ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৃহৎ বিন্দু কৃম্ত মধ্যে এবং 
ক্র বিন্দু কুস্তের চতুঃপার্থ্ে পতিত হইয়া থাকে । দোহনকর্ত(কে জিজ্ঞাস। করিতে হয়, 
দোহন-জন্য বিগ্কমান গেসমূহের মধ্যে কোন্ গরুটার দগ্ধ দোহন করিয়াছ? (গরুর 

ভূরাদি লোকরূপত্ব হেতু পোহনে স্বর্গীদি ত্রিলোক দোহন প্রাপ্ত হয়)। দোঁহনকর্তাী তথন 
অন্ুপি-নির্দেশে গরুটীকে দেখাইয়া তাহার ব্যবহারিক নাম উচ্চারণ করেন। ইত্যাদি । 

বাহ! হউক, আমরা কিন্তু ভাম্যকারের এই অর্থের কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না। ক্সীরবিদুকে আছুতি দিয়া এবং কোন্ গঞ্টাকে দোহনক | দোঁহন করিয়াছে. 
প্রশ্ন করিয়া, অনুষ্ঠাতা কি পারলৌকিক মঙ্গল প্রান্ত হয়েন, তাহা বোধগম্য হইল না। ভাই 

'আমাদদের অর্থ ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিল। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে গ্রাথম বিচাধ্য--স্তোক$? 

এবং রগ পদদ্বয়। এ চুই পদের তীংপর্যয হদয়ঙ্গম হইলেই মন্্রের ভাব সহজেই উপলব্ধি 
ইইতে পারিবে । আমাদের মতে, এই মন্ত্রে আত্মাকে উদ্বোধিত করা হইয়ছে। মন্ত্র 
কহিতেছে,- ভগবান স্বয়ং সংকম্মের প্রেরণা লইয়া সর্বভৃতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি 

কেবল তোমার আমার মধ্যে নহেন; এই বিশ্বটরাঁচবের সর্বত্র, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ 

চেতন অচেতন সকলেরই মধ্যেই 'তিনি চৈতন্তন্ধপে বিরাজমান্। যদি তীহীর স্বরূপ উপলবি 
করিতে চাও, যদি তাহাতে আত্মলান হইবার বাসনা থাকে,_তীাহার গ্রেরণায় তাহার কর্ে 

নিরত থাক। খধর্শের অনুষ্ঠান কর) কিন্তু ফলের আকাজ্ষা করিও না। সমস্ত কর্মফল 
তাহাতে সমর্পন করিয়৷ তণ্ভীবে ভাবান্বিত হইয়া, তাহারই গ্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠান কর। 
তিনি অবশ্তই তোমীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। মন্ত্রের “স্তোকঃ পদ তস্তরচ* ধাতু হইতে 
এবং “দ্র্প» পদ পৃপ,বা 'ত্বপ? ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। “মত: ধাতু নিষ্মলতাবাচক; আর “দৃপ, 

ও ভূপ, ধাতুদ্বয় যথাক্রমে হষ্টত্ব ও তৃপ্তিত্ব বীচক। ইহতে কি ভাবে আমাদের ব্যাখ্যা সিদ্ধ 

ইইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা! করা যাউক। সর্বত্রই সংকর্মের স্থফলের বিষয় পরিকীর্তিত 
হইয়াছে। সংকর্মানুষ্টানে মনে আনন্দ উপজিত হয়, সৎকর্ম মনের নির্মলতা ও পবিত্রতা 
সাধন করে। মন কলুষক্রেদ পরিশূন্ত হইলে যে বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। সংসারে 

তাহার* তুলনা আছে কি? তখন মন স্বতঃই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়) আপনার 

অস্তরস্থিত আনন্দ-ধারা সেই আনন্দসাগরে মিলাইবার উৎকট আকাঙ্ষা জন্মে। বিভিন্ন 
আধারে অবস্থিত জলরাশি যেমন বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, তড়াগ পুষ্করিণীতে অবস্থিত জলরাশি 
'ড়াগের বা পুকুরের জগ" নামে, কুপে অধাকৃষ্ছত জলরাশি “পঞ্জল' নামে, নদক্ত অবস্থিত 



১ প্রপাঠক, ৩ অন্বক। ] কৃষ্ণ-যজুর্বেষেদ-মন্ত্ | ৃ ৬৫ 

জলরাশি “নদীর জল' নামে অভিহিত হইয়া! যেমন একই বস্তর বিভিন্ন সতী! প্রকাশ করে ) আবার 

সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন তাহার নামরূপ হারাইয়। একই “সাগব জল” নামে আভহিত হয়, 
তখন আর যেমন কোনও বিভেদ বর্তমান থাকে না) প্রকৃত কর্মীর অস্তরস্থিত বিশুদ্ধ আনন্দ- 

ধারাও সেই আনন্দনাগরে মিলিত হইলে নামন্ধপ হা্রাইয়া সেই আনন্দময়েই পর্যাবসিত হয় । 

তখন আর আনন্দের প্রকারভেদ থাকে না। সতকর্থের সুফল এবং হৃদয়ের শুদ্ধসন্ত 

তগবানে সমর্পণের ইহাই গুঢ় উদ্দেগ্ত বলিয়া মনে করি। “স্তোকঃ পদ্দে তাই আমবা 
“সৎকর্মের সুফল” এবং 'ড্রগ্ঃ, পদে সংকন্শ সাধনে হয়ে যে বিশুদ্ধ শুদ্ধপত্ের উদয় হয়, 

তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই পথেই মন্ত্রের ভাব বিষ্পস্টাককৃত এবং এই অর্থেই মন্ত্র 
প্রয়োগের সার্থকতা অনুভূত হয়। 

অতঃপর পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের তাংপধ্য অগ্ুধাবন করুন। পূর্বদন্ত্ের ভাষ্যে এন 

হইয়াছিল,_-“হে দোহনকর্তা, তুমি কোন্ গভীটাকে দোহন. করিয়াছ ? আমাদের মনে হয়, 

পঞ্চন মন্ত্রে ভাষ্যকার সেই গাভীর গুণবর্ণন করিয়াছেন । পে গাভী ববিশ্বাধুঃ, সে গাভী 

'বিশ্বব্যচা”, সে গাভী “বিশ্বকম্মা | কল গ্রগ্থ হহতে ভাষকার গে। দেহনের ক্রম উদ্ধত করিয়। 

মন্থের ব্যাখা।য় প্রবৃত্ত হইয়।ছেন।। সেখানে সেই জমসন্বন্ধে উত্ত হয়ছে ; যথা, দোহনাথ 

আনীত গো-সমুহকে সমীপে উপস্থিত কর! হলে দৌঁগ্ধীকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কোন 

গরুটাকে দোহন করিবে? দৌগ্ধা তখন অঙ্থুলি-নিদ্দেশে গর্টাকে দেখাইয়া দিলে, গরুটা 
'মানিয়! “সা বিশ্বাযুঃ মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত কর। হয়। তাঁর পর 'মাবার জিজ্ঞাস! করিতে 

হয়,_-তুমি আর কোন্ গরুটা দোহন করিবে £% পুনরায় অভিলধিত গাভী প্রদর্শিত হইলে, 
তাহাঁকে “সা! বিশ্বব্যচা* মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবার [বিধি । এইরূপে পুনরায় তৃতীয়টার সব্ঘন্ধে 

প্ররূপ প্রশ্ন ও উত্তর করা হইলে, সেটাকে আনিয়। 'স| বিশ্বকম্মা” মঞ্্ে অভিমান্ত্রত করিতে ইয়। 

এই প্রকার ক্রমপর্য্যা় অনুসারে গাভীসমূহ 'অভিমাপ্রত হতলে দোগ্ধা তাহাকে দোহন করেন। 

এখানে লৌকিক দোহের বিষয়ই প্রখ্যাপিত। বিশেষন্ব--প্রশ্ন, উত্তর ও অভিমন্ত্রণ। “সা 

বিশ্বাযুঃ, প্রভৃতি মন্ত্র আঁশীর্বচন-স্চক বলিয়াও ভাষ্যে পরিদুষ্ট হয়। 'আশানুনূপ দান প্রাপ্ত 

দাঁনগ্রহণকারী প্রভৃতধনদানদানকারী রাজাকে যেমন “চিরজীবী হও” প্রভৃতি বাক্যে আশীর্ব্বাদ 
করে, প্রভূত ছুগ্ধ শ্গীর দান করে বলিয়া গাতীদিগকেও সেইনপ “সা বিশ্বাযুঃ” গ্রস্ৃতি 
বাক্যে আশীর্বাদ ক্র! হইয়া! থাকে । গো-্দোহনকালে সংসারে সচরাচর যেমন “ম! উর 

ভগ্মী আমার প্রভৃতি বাক্যে গাভীকে আদর করা হয়-_“স বিশ্বায়ুঃ, “সা বিশ্বব্যচা+, “স 

বিশ্বকর্মা” প্রভৃতি বাক্যও তদম্রূপ বুঝিতে হইবে। . ॥. 
যাহা হউক, বিশেষণত্রয়ে গাভীর যে গুণব্যাখ্যান হইয়াছে, তাহাতে এ গাণ্গাকে, সাধারণ 

লৌকিক গাভী বলিয়! মনে কর! যাঁয় না। আনর! মনে করি, এখানে সেট বিশ্বপাতার প্রতিই 
লক্ষ্য আছে। ভাষ্যকার ছুগ্ধদোহনের বা গোজাতির যে প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা না 
'আনিলেও চলিতে পারিত। ভগবানই সকল জীবের জীবন, তিনিই এই স্থাবরজর্গমচরা চরাত্বরু 
ঘগতের প্রাণ-্বরূপু। তাহীর ক্পায়ই, তাহার অধিষ্ঠানহেতুই, দেহে প্রাগ-সঞ্চার হয়। তিনিই 
“িশ্বধায়'-_এই চরাচর বিশ্বকে তিনি ধারণ করিয়া! আছেন। তাহারই পৌষকতায় বিশ্বের 

কফ-্নূর্ষেদ...৪ | 



৬. যঞচর্কেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 
যাবতীয় হৃষ্ট পদার্থ পুষ্টি লাভ করে; তিনিই আবার তাহাদিগকে সৎকর্থে প্রেক্পণা দেন। 
তাহার স্তায় বিচিত্রকর্খী-_-সকল বর্শ্ফলের অধিকারী আদ কে আছে? 

তার পর সপ্তম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভাষ্যকার বলেন,_-এখানে ক্ষীরকে লক্ষ্য 

কর! হুইয়্াছে। বল! হইতেছে, হে ক্ষীর, তোমাকে দধিরুপ সোদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করিতেছি । 

তুমি সোমবন্দীর রসের সহিত কঠিনতা প্রাপ্ত হও অর্থাৎ দবিরূপ ধারণ কর।, এখানে ুগ্চে 
“ন্বুল+ দিয়া দধিগ্রস্তরতের বিষয়ই কথিত হইয়াছে । মাহা হউক, ছুপ্ধবা ক্ষীর সৌমলতার 

রসমিশরণে কঠিন হইয়া ইঞ্জ্রদেবতার বজ্জীংশ মধ্যে গণ্য হউক,_এবধিধ উত্তি, কোনই শুভ 

উদ্দেশ্ঠ প্রকাশ করে না। আমরা মনে করি ( আমাদের “মন্্ীনুসারিণী ব্যাখ্যা” ও “বঙ্গানুবাদ 

দ্রষ্টব্য ), এখানে যাজ্ভিকের (প্রার্থনাকারীর আপনার ) হবনীয় দ্রব্যের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে। 
তিনি হুবনীয় দ্রবাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত কহিতেছেন,_হে আমার হননীয় ব্য! দেবতার 

উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য তৌমর! শুদ্ধসত্বভাবান্বিত হও) আর, তোমাদের সে ভাব যেন 

দৃঢ়রূপে চিরপ্রতিষ্টিত থাকে 1” সোম শব্দে সন্তভাঁব ( ভক্তিভাব ) বুঝায়। খণ্েদে নানা স্থানে 

“সোম শব্ের আলোচনীয়, “সৌম' যে কি--আমরা বিশেষভাবে তাহা সপগ্রমাণ করিয়াছি 

( মৎসম্পীদিত “খণ্থেদ-সংহিত।”, বায়বীয় শুক্ত, ৮২ প্রভৃতি পৃষ্ঠা 'ও অন্ান্ত সুক্ত দ্রষ্টব্য )। সোম 

যে আহবনীয় ড্রব্য--যজের শুদ্ধসন্ত অংশ, ভাষ্ে তাহারও 'আভাস পাওয়৷ যায়। ভাষ্যকার 

বলিয়াছেন,__যদিও এখানে তঞ্চন ( কঠিনীকরণ ) হেতু দধিনিষ্পন্নের ভাব আসিতেছে, তথাপি 

ভাবনীশক্তির দ্বারা তাহার সোমস্ব সম্পাদিত হইতেছে । ভাবনাতেই শক্র মিত্র সংস্চিত হয়) 
বন্ধুভাবে 'ভাব্তি হইলে বন্ধুত্ব এবং শক্রভাবে ভাবিত হইলে শত্রত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে । সোম 
যে ভীবনার সামগ্রী, হৃদয়ের বন্ত, তাহাই বুঝিতে পারা যাঁয়। স্ৃতরাং বুঝিতে পারি, এ মন্থ 
আত্মোত্বোধনমূলক ; মন্ত্রে যাজ্জিক 'আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনার নিমিত্ত দৃঢ় করিতেছেন । 

. অষ্টম বা শেষ মন্ত্র-সেই দৃঢ়তারই পরিপোষক। এখানে প্রীর্থনাকারী ভগবানকে 
সম্বোধন করিয়া প্রীর্থনা৷ জানাইতেছেন,--হে ভগবন্ বিষুঃদেব! আপনি আমার হবনীয়কে 
রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমি যেন আপনার পুজায় শুদ্ধস্বভাবে চিরনিরত থাকিতে 
পারি।” এখানে সাধকের আত্মনির্ভরতা দুরীভূত হ্ইয়াছে। প্রথমে তাহার মনে 
হইয়াছিল,-“আমিই হবনীয় সংগ্রহ করিব।, এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,-_"আমি 
কে? তৃগাদপি তৃণতুচ্ছ আমি, সাধ্য কি আমার? তুমিই একমাত্র পালক; তুমিই 
“বিশ্বীযু$”১ তুমিই “বিশ্বব্যচাঃ» তুমিই বিশ্বকর্মা ; তুমিই রক্ষা কর, তুমিই আমার 
সম্ভাবসমূহকে সৃষ্ট কর ও পুষ্ট রাখ ।; 

ষষ্ঠ মন্ত্র ভাব্যমতে, অপঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। তিনি বলিয়াছেন,--'খত+ শর্দ 
সত্যবাচী। জলের ক্ষালন-সামর্থ্য অবশ্তস্তাবী। তাহা হইতে ভাষ্যকারের অর্থ হইয়াছে,-. 
“ছে তন্রপসামর্থ্যসম্পয় অপ! তোমর! কুস্তমধ্যগত ক্ষীরের সহিত সংপৃক্ত হও। তোমরা 
কিরূপ? অর্থাৎ_-উর্দিমত্ব-হেতু অত্যন্ত মধুর ও হর্যুক্ত বলিয়া ক্ষীরের সদৃশ। তোমাকে 
ক্ষীরের সহিত সংপৃক্ত করিবার উদ্দেশ্ত--সাংনীষ্য-লক্ষণ ফললাভের নিমিদ্ভু। ভাদ্মের ভাবে 
বুঝা যায়,সগোদোহনাস্তর জলের দ্বারা হখন দোহনপাত্র প্রক্ষালন কর! হয়, সেই সময় এই 



২ প্রপাঠক, ৪ অন্গবাক। ] কৃষঃ-যজুর্বেবেদ-মন্তু | ৬৭ 

মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি । এই মন্ত্র পাঠে জলকে অভিমন্ত্রিতি করিয়া দোহনপাত্রে ঢাপিবার 

নিয়ম । বাহা হউক, মন্ত্র যে ভগবানের সন্ধে প্রযুক্ত, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। লক্ষ্য-_ 
ভগবান। উদ্দেশ্ঠ--সর্বধকর্মফল সমর্গণে তীহাতে আত্মলীন হওয়া । মন্ত্রে তাই প্রার্থনা 

হইতেছে,--“হে ভগবন্! আপনি আমার সহিত সঙ্গত তউন। আমার মধ্যে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া আমাকে পরামৃক্কি প্রদান করুন ॥ (১ অষ্টক--+১ প্রপাটক-”৩ অনুবাক )॥ 

১ 

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ | 

(প্রথমোহষকঃং। প্রথমঃ প্রপাঠকং। চতুর্ঘোহনুবাকঃ। ) 

| | | 
(৯) করণে বাং দেবেভ্য; শকেয়ং। (২) বেষায় ত্ব।। 

| | | 
(৩) প্রত্যুষ্$৬ রক্ষঃ প্রত্য্$। অরাতয়ঃ। 

হি 

ূ | | 
(8) ধূরসি ধূর্বব ধূর্ববস্তং ধূর্ব তং যোহস্থান্ব,বর্বতি 

| | 
তং ধূর্ববয়ং বয়ং ধূর্ববামঃ | * 

এ | | | 
(৫) ত্বং দেবানামসি সন্সিতমং পপ্রিতমং জ্বুষ্টতমং বহ্িতমং 

| | | | 
দেবহুতমমহ্ুতমসি হবিদ্ধানং দৃ্হন্ব ম| হবাঃ। 

ূ | | 

(৬) মিত্রস্ত ত্বা চক্ষুষ| প্রেক্ষে মা ভেম্মা সং বিকৃথা ম! 

| ] 
স্বাঁ হি৬সিষং। (৭) উরু বাতায়। 

| | | | | 
(৮) দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেধস্থিনৌর্ধ্বাহ্ভ্যাং পুষে 

* [ | 
হস্তাভ্যামগ্নয়ে ভুষ্টং নির্ববপামি। 



৬৮ মজুেবদ-সংহিতা |. [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 
| | | 

(৯) অগ্লীষোমাভ্যাং । (১০) ইদং দেবানামিদমু নঃ সহ। 

ক |. . | 
নারাত্যৈ। (১২) স্থবরভি বি খ্যেষং ০০০ (১১) ক্ষাত্যৈ তব 

| | ূ 
বৈশ্বানরং জ্যাতিঃ। (১৩) দু হস্তাং হূর্যা গ্যাবাপৃথিব্যোঃ | 

| | | ূ 
(১৪) উর্ধ্বন্তরিক্ষমন্সিহি | (১৫) অদিত্যান্ত্বোপস্থে সাঁদয়ামি। 

রি | | 
(১৬) অগ্নে হব্য৬ রক্ষম্ব ॥ ৪॥ 

নি 
রী 

পদ-পাঠঃ | 

| | 
(১) কর্ধণে। প্ধাম। দেবেভাং। শকেয়মূ। (২) ঘযীয়। ত্বা। 

ৃ ্ 1 | | 
(৩) প্রত্যুষ্টমতি গ্রতি__উষ্টম। রক্ষঃ। প্রত্য্টী ইতি প্রতি--উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ | 

| | | | 
(8) ধঃ। অসি। ধূর্ব। ধূর্বন্তমূ। ধূর্ব। তম্। যঃ। অন্মান্। ধূর্ধাতি। 

| 
তম্। ধূর্বা। যম্। বয়মূ। ধূর্ব,:| 

| | | 
(৫) ত্বম্। দেবানাম। অপ্লি। সঙ্গিতমমিতি ্গি-_তদম্। পাপ্রতমমিতি পপ্রি--তমম্। 

| | | ] | | | 
ভুষ্টতমমিতি জু্-তমম্। বহিতমমিতি বহি--তমম্। দেবহৃতমমিতি দেব-হুতমম্। 

আজ জজ ঝঃ ৯ উট.” (চর এ ও হজ থা জট 

| ... |. | | 
অহুতম্। অসি। হবির্ধানমিতি হবিঃ-ধানদ্। ছৃহত্ব। মা। হ্বাঃ। 



১ প্রপাঠক, ৪ অবাক |] কৃষ্ঃ-যনূর্ষ্বেদ-মন্ত্র। ৬৯ 

| | | 
(৬) দিতনত। থা চক্ষুষা। প্রেতি। উঈক্ষে। মা। ভেঃ। মা। সমিতি। 

বিকৃথাঃ। মা। সা হি লিবদ্। (৭) উদ বাতায়। 

| | | | 
(৮) দেখ। থা সবিতূঃ। প্রসব ইতি টানি 0 বাহুভ্যামিতি 

| | | | 
বাছ-_ভ্যাম্। পুষ্ণ;| হস্তাভ্যাম্। অগ্নয়ে। জুষ্টম। নিরিতি। 

| | 
নপামি। (৯) আদীবোদাত্যামিতামী--সোমাঙ্যাম্ | 

ূ 
(১০) ইদমূ। দেবানাম্। উদম। উ। নঃ। সহ। 

ূ ূ ূ 
(১১) ক্ষাতৈ্যৈ। ত্বা। ন। 'অরাত্যি। ০০ টস? বীতি। খোষম্। 

] ূ ূ 
বৈশ্বানরম্। জ্যোতিঃ। (১৩) দৃঙভন্তাম্। ছধ্যাঃ। গ্ঘানাপুথিনো রিনি 

| ূ 
াবা_ পৃথিব্যোঃ | (১৪) উর অসতরিক্ষ্। অধিতি। ইি। 

তেই গঁচি 

| 
(১৫) অনিত্যাঃ। থা ্্ ইন়াপ- ছে! সাদয়ামি। 

| 
(১৬) অগ্নে। ৬, রক্ষম্থ ॥ ৪ ॥ 

০ ৪ 
বট 7 



৭৩ যজুর্ধেবেদ-নংহিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক | 

৫ ্ মর্মাহুসারিণী-ব্যাধ্যা। 
১। হে মম হন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যদ্বা-হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তৌ। “দেব্ভ্যেঃ? 

(দেবসম্বন্িনে, ভগবগ্গ্রীতিহেতুতৃতায় ইত্যর্থঃ ) “করণে (সৎকর্শসাধনায় ইতি যাবৎ) “বাং, 
(যুবাং ) 'শকেয়ং ( নিয়োজরিতুং শক্তো ভূয়াসং ইতি শেষঃ)। আয্মোদবোধনমূলকঃ অয়ং 
মন্ত্র । অত্র অনুষ্ঠাতা আত্ম-সাদর্থ্যেযু নির্ভরশীল: ভবিতুং ন শরোতি। তম্মাৎ 'আত্মানং 
উদ্বোধয়তি--ধেন ভগবৎকন্মসাধনায় তন্ত চিত্তবৃত্তয়ঃ সথিভূতাঃ সস্তি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। 

২। হে মনঃ! “বেষায়' ( সগ্ভাবব্যাপ্তয়ে যদ্বা- সর্ধব্যাপকায় ইত্যর্থঃ ) “তা (ত্বাং) 

স ভগবান কৃতবান্। অথবা, “বেষায়” ( সন্ভাবজননায় ) “ত্বা” (ত্বাং ) নিয়োজগ্লামি ইতি শেষঃ। 
মর্্ার্থস্ত--ভগবান কৃপয়া ননুষ্যেযু মনঃ সংন্তস্তবান্। তশ্মিন মাঁনবাঃ ভগবৎপরায়ণা ভবস্ত 
ইত্যেবং তন্ত ভগবতঃ অভিপ্রায়; আহ । 

৩। হে ভগবন্! “রক্ষঃ (শত্রঃ, সতপ্রতিবন্ধকঃ 'ইত্যর্থঃ) প্রতি” (প্রত্যেকং) 
উিষ্টং ( দগ্ধঃ) ভবতু ১ “অরাঁতয়ঃ, (সর্ধে শত্রবঃ) “প্রতি” (প্রতেকং ) “উষ্টাঃ (দগ্ধীঃ) 

ভবস্ত। দুর্বদ্ধিন্তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্ত ইতি ভাবঃ। 

81 ভে প্রজ্ঞানন্বরূপ দেব! ত্বং “ধু” (হিংসকঃ, রিপুশক্রনাশকঃ তর) ) “অসি 

( ভবমি ); অতঃ ধধূ্বস্তং ( হিংসস্তং, অন্মাকং অনঙ্গলসাধকং ইতি ভাবঃ ) ধ্ূ্ব+ (বিনাশয় ); 

থয ( শত্রঃ ) “অন্মান্ (প্া্থনাকারিণ: [:) ধূ্ব্বতি” ( হিংসিতুং সদৈব উদ্যুক্তঃ ইতি যাবৎ) 
তিং (শক্রং) ধূর্বণ (বিনাশয় )7) বিক্কং (প্রীর্থনাকারিণঃ ) ঘংং (শক্রং ) ধ্ধূ্বাম। 
( হিংসিতুমৃদগ্ধতাঃ, যেষাং শরণাং হিংসায়াং প্রয়োজনং বেদিত্যর্থঃ ) তং (শক্রং) ধের্ক, 
( বিনীশয় )। সর্বশক্রনাশায় অত্র প্রার্থনা বর্ততে | 

৫1 হে মম হৃন্নিহিত প্রজ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধসত্ব! “তং েবানাং (দেবভাবানাঁং ) “বহ্নিতমং' 

( বাহকশ্রেষ্ঠঃ) “সন্নিতমং (অতিশয়েন বেই্নকারকঃ, বিশুদ্ধতাঁবেন সংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ ) 

পপ্রিতমং ( সম্যকৃপূর্ণতা-সাঁধকঃ ইত্যর্থঃ ) 'জুষ্টতমং ( দেবান।ং অতিশয়েন প্রিয়ঃ ) দেবহুতং, 
(বেবানাং অতিশয়েন আহ্বাতা ইতি যাবৎ) “অহ তং ( দেবানাং, দেবভাবাঁনাং বা ধারক: 
পোষকশ্চ ইত্যর্থঃ) “অসি, (ভবসি.)) অতন্বং “হবিদ্ধীনং (হবিষঃ ধারকং, অস্মাকং 
আহ্বনীয়ন্ত শুদ্ধসত্বস্ত আধারং হৃদ্রূপং বা ইত্যথঃ ) “দৃংহস্ব (দৃঢ়ীকরোতু, তস্ত এ্রকান্তিকতা 

বি্ধায়তু ইতি তাবঃ); অপিচ "মা হ্বাঃ ( কুটিলঃ মা ভূঃ) অন্মাকং কর্মববৈপুণ্যাৎ বক্রঃ মা 
ভব, যদ্া-_অন্মাকং ক্রুটিবিচ্যুভী দৃষ্॥ বিরূপঃ মা ভব ইতি ভাবঃ )। ভগবদনুগ্রহেণ সরল: 
সপ্ভাবসম্পন্নঃ ভবাঁনি ইতি প্রীথনায়াঃ ভাবঃ | 

৬। হে চিত্তবৃত্তিঃ! "ত্বঃ (ত্বাং) “মিত্রস্ত' (মিত্রভৃতন্ত জনন্ত, হিতাকাজ্িণাং 
জনানাং ইত্যর্থঃ ) “চক্ষুষাঠ ( ঈক্ষণেন, ঢৃষ্্যা ইত্যর্থঃ ) “প্রেক্ষে” ( প্রক্কষ্টূপেণ অবলোকয়ামি )) 
যথা ত্বং উৎকর্ষং.প্রাপ্মোসি তথা করোমি, বিপথগামী মা ভবামি ইতি ভাবঃ) “মা ভেঃ, 
( ভীতিবিহ্বলঃ, চঞ্চলঃ ইত্যর্থঃ মা ভব)) অচঞ্চলেন ভগবস্তং আরাধয়ামি' ইতি সঙ্বকপঃ | 
সংবিকৃথা? ( অন্তনিহিতাঃ আত্মশ্লাঘাদিরূপাঃ শত্রবঃ ইতি যাবৎ ) “স্ব” (তা) “মা হিংসিষং, 
( হিংসাং মা কুরুত, বিপথি মা পরিচালিয়স্ত ইতি ভাঁবঃ )। 



১ প্রপাঠক, ৪ অন্থবাক |]  কৃষ্ণ-য্ুর্বেবদ-মন্ত্র। ৭১ 

৭। হে দেব, হে মনঃ বা! “বাতায় (সর্ধগার বায়ুস্বরূপায় ইত্যর্থঃ) “উরুঃ, 
(বিস্তৃতঃ ভব ইতি শেষঃ )। অন্ত মন্ত্রার্থ দেবপক্ষে--হে দেব! ত্বং অস্মাকং দেহে বায়ুরূপেণ 

প্রবিষ্ত পাপান্ বিদুরয়; মনংসঘ্বোধনপক্ষে-_হে মনঃ! দেবসামীপ্যপ্রাপ্ত্যর্থং সঙ্কীর্ণভাবং 
পরিত্যজ "মপি5 পর্বেষাং প্রতি অভিন্নভাবং পরিপোষয়। 

৮। হে মম হন্লিহিত শুদ্ধসত্বরূপ হবিঃ (মদীক় শুদ্ধসত্বভাব )1 “সবিতুঃ (সর্বন্ত 

প্রসবিতুঃ জ্ঞানপ্রদস্ত ইতি যাবৎ) “দেবস্ত' (গ্োোতমানন্ত ষড়েম্ব্্যম্পন্নস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থ: ) 
প্রসবে (প্রেরণে সতি ) “অশ্বিনৌর্ববাহুভ্যাং ( দেবানামধ্বধূযব্বপন্ত ভবব্যাধিনাশকম্ত অশ্থি- 

হয়স্ত তুজীভ্যাং ) “পু (দেবানাং হবির্ভীগধুক পোষকদের্ন্ত ইতি যাবৎ) হস্তাভ্যাং 
( করাভ্যাং ) “তব” ( ত্বাং, ভগবছুদ্দেশ্তে উৎন্থষ্টং হবিঃরূপং ভক্তি-সুধাং শুদ্ধসত্্চ ) “অগ্রয়ে” 

( অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপাঁয় ইতি যাবৎ ) জুষ্টং (প্রিক্ং, গ্রীত্যর্থং ইত্যর্থঃ ) “নির্ব্পামি”। 

(এনিবেদয়ামি, উৎ্থজ্যামি ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ_-ভগবৎকর্মন্থ বাছুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ দেব- 

সম্বন্ধিনঃ ইতি বিচিস্তনং কর্তব্যং। দেবানাং দত্বস্বরূপত্ব/ৎ তদনুল্মরণপুর্বকং হুবিগ্রহণং 
কলোপধারকং হি। সর্বাত্সকন্ত ভগবতঃ সন্বন্ধিনঃ হবিঃ মন্ুখেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি | 

দেবত্য্থত্যাভাবে তু মনুস্তাণাং অনৃতরপত্াৎ ততকৃতমনুষ্ঠানং নিক্ষলত্বাৎ অনৃতং ভবতীতি 
দেব্তাম্মরণমিত্যভিপ্রায়ঃ। দেবানাং সত্যরূপত্বাদন্ুস্বতিপূর্ববকং হুবিগ্রহুণং ফলোপধায়কত্বাৎ 
সত্যং ভবতীতি ভাঁবঃ। 

৯। হে মম মনঃ! অগ্লীষোমাভ্যাংং (জ্ঞানভক্তীরূপভ্যাং দেবভ্যাং ) যদ্বী--তেষাং 

প্রীত্যর্থ ) "ত্বা” (ত্বাং) উৎস্জ্যামি ইতি শেষঃ| তাৎপর্য্যোহ্য়ং-_জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ যথা 

৷ সৎকর্ম সাধয়িতুং শরোমি তথাহং অন্তরং পরিক্রতং করবানি ইতি সন্কল্পঃ | 
১০। “ইদ্বং ( মনঃসন্বন্ধযুতং জ্ঞানং ইতি ভাবৰঃ ) “দেবানাং ( দেবসন্বন্ধিনাং) যদ্ব। দেব- 

ভাবেভ্যঃ সঞ্জীতং )। সন্ভীবাঃ হিঃ সজজ্ঞানম্বরূপাঃ। অতঃ তেনৈব নরাঃ পরাজ্ঞানং লতস্তে। 
অথব। “ইং, ( অন্মাভিরমুষ্ঠিতং সৎকর্ম ) “দেবানাং ( দেবানাং উদ্দেশে, দেবগ্রীত্যর্থং ইত্যর্থ; 

'অনুষ্ঠিতং ইতি শেষঃ )। সৎকর্মণা সত্ভীবঃ সমুদ্বতি ইতি ভাবঃ। অতঃ ইদ্দং ( তৎ জ্ঞানং) 

নন (অন্মাভিঃ সহ) “সহ” (সঙ্গতং ভবতু ইতি শেষঃ)। সন্তাবেন সংকর্মণা চ অন্মাস্ু 

পরাজ্ঞানং সমুস্তবতু ইতি ভাবঃ। 
১১। হে মম অন্তনিহিত শ্ুদ্ষসূত্বরূপ, হবিঃ! “তব” (ত্বাং) “্ফাত্যৈ' (অভিনৃদ্ধ্য, 

বিশ্বসেবায় চ ইত্যর্থঃ) "নারাত্যৈ (ন অরাঁত্যে, ন চ আত্মন্থথকামনায়ৈ ইতি ভাবঃ ) 

উৎসর্গয়ামি | বিশ্বস্থিতসন্থল্পেন ন চ আত্মন্থথকামনয়! ভগবদারাধনাং করোমি শুদ্ধসত্বং চ 

নিব্দেয়ামি ইতি ভাবঃ। | 
১২। হে ভগবন্! "সুবরভি, ( সর্ক্ষাং সৎকর্মণাং আভিমুখ্যেন ইত্যর্থঃ) “বৈশ্বানরং, 

( বিশ্বহিতসাধকং ) “জ্যোতিঃ ( বিশ্বপ্রকাশকং জ্যোতিস্বরূপং ত্বাং ইতি ভাবঃ ) “বিখ্যেষংঃ 

( বিশেষেণ পশ্ডেয়ং )। সর্ব কর্ণন্থ ভগবদনিষ্ঠীনং ভব্তু ইতি ভাবঃ। 
১৩। হেহবিঃ (মম হৃন্লিহিত শুদ্ধসত্ব )!| গ্ঘাবাপৃথিব্যেঃঠ (ইহলোকপরলোকয়ো:, 

যদা--জননমরণধর্শশীলাঃ ইহলোকগরলোকসন্বব্ষিনাঃ ইতি তাক) “ছূর্যা* ( নবধারবিশিষ্টাঃ 



৭২ -... যনুর্ষ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ, প্রথম অক্টক। 
দেহরূপাঃ গৃহাঁঃ) “দৃংহস্তাং (দৃঢ়াঃ ভবস্ত, ভগবৎকাধ্যসাধনে সামর্যযুতঃ ভবস্ত )। নরজন্মং 
"সহশপ্রলোভলগতং। তশ্ম[ৎ নম হৃদয়ং দৃঢ়ং ভবতু। 

১৪। হে দেব! ত্বং উর” (বিস্তীর্ণ, কলুষক্লেদপরিক্রতং নির্্মলং ইত্যর্থঃ ) “অস্তরিক্ষং» 

(অস্তরিক্ষলোকং, শত্রোরুপপ্রবপরিশূন্ঠং হৃদ্রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) “অনু” ( অনুস্ত্য, 
অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) “ইহি” (আগচ্ছ )। বিশুদ্ধং নির্লং হৃদয়ং হি ভগবন্িবাসস্থানং | 
প্রীর্থনায়াঃ ভাবঃ__হে ভগবন্! যেন সদৈব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শরোমি অন্ুকম্পা প্রদর্শনেন 
তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ। 

১৫। হে হবি! “অদিত্যা? “উপস্থে* € অনস্তস্বরূপন্ত ভগবতঃ সমীপে, স্প্তং বালং 

পুত্রং যথা মাতরি অস্ধে স্থাপরতি তদ্বৎ ত্বাং ইতি ভাঁবঃ ) “সাদয়ামি ( প্রতিষ্ঠাপয়ামি )। 
১৬। এঅগ্নে' (হে জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানন্বরপ ভগবন্)! ত্বং তৎ “হব্যং (আহবনীয়ং, 

মম হৃদ্গতং শুদ্ধসত্বভাবং ইত্যর্থঃ ) “রক্ষ (পালয়; ইহলোকপরলোকসন্বন্ধিবাধকান্ অপস্ত্য 
চিরায় প্রতিষ্ঠ।পয় ইতি ভাবঃ )। মন্ত্োয়ং প্রার্থনামূলকঃ।. হে দেব! ত্বং হি বিশ্বরূপ ইতি 
মত্বা মমানগুরাগং সম্ভাবং চ ত্বয়ি সন্স্তং করোমি। তদনুরাগঃ বিশ্বং প্রাপ্োতু। ত্বং মম 
সষ্ভাবং সংরক্ষ ইতি ভাঁবঃ॥ (১ অষ্টক--+৯ প্রপাঠক--৪ অনুবাঁক ) ॥ 

খা ০ 
রং 

বঙ্গানুবাদ । 

১। হে আমার হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! অথব! হে আমার সদসৎ 

চিত্তবৃত্তি! ভগবত্গ্রীতিহেতৃভৃত সৎকন্দসাধনে তোমাদ্দিগকে নিয়োজিত 
করিতে যেন সমর্থ হই। (মন্ত্রটা অত্মোদ্বোধনমূলক। অনুষ্ঠানকারী 
আত্মামর্ধ্যে নিভরপরায়ণ হইতে না পারিয়, আত্মাকে উদ্বোধিত 

করিতেছেন, ভগ্গবৎকর্ম্মসম্পাদনে চিত্রবৃত্তি-সমূহ যেন সখ্যসম্পন্ন হয় )। 

২। হে আমার মন! সপ্ভাবব্যাপ্তির নিমিত্ত ভগবান তৌমাকে স্বস্তি 
করিয়াছেন অর্থাৎ জীবদেহে সংযুক্ত করিয়াছেন ; অথবা! সন্ভাবজনমের জন্য 
তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্্ার্থ এই যে-_ভগবান কৃপাপূর্ব্ক 
মানুষের মধ্যে মন সংন্ত্ত করিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায়--মানুষ 

ভগবৎপরাযণ হউক )। 
৩। হে ভগবন্! সৎপ্রতিবদ্ধক শত্রু ( আমাদের দুর্ববদ্ধি ) সর্ববতো- 

ভাবে ভশ্মীতূত হউক ; আমাদিগের রিপুশক্রগণ, প্রত্যেকে বিশিষ্টরপে দ্ধ 
হউক। (ভাব এই যে,-আপনি আমাদের দুর্বব,দ্ধিকে এবং রিপুশক্র- 
দিগকে সমূলে বিনষ্ট কর্ন)! 



১ প্রপাঠক, ও অন্ুবাক। ] কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র | ৭৩ 

৪। হে প্রজ্ঞানম্বরূপ দেবত।! আপনি কামক্রোধাদি রিপুশক্রগণের 

ংহারকর্তা ; আমাদিগের অমঙ্গলসাঁধক শত্রগণকে আপনি বিনাশ করুন| 
প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সর্বদাই হিংসা করিবার জন্য যে শত্রু উদ্যুক্ত 

রহিয়াছে, আপনি তাহাঁদিগের উচ্ছেদ-সাধন করুন ; আমরা যে শক্রকে 

বিনাশ করিতে উদ্যুক্ত হইব অর্থাৎ ঘাহাঁদের বিনাশ কর! প্রয়োজন 
হইবে, আপনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন। ( এখাঁনে সর্ধবশব্রনাশের 
প্রার্থন। রহিয়াছে )। 

৫| হে আমার অন্তনিহিত প্রজ্ঞানপ্বন্ূপ দেবত।! আপনি দেবগণের 
( দেবভাব-সমুহের শ্রেষ্ঠ বহনকর্ত।। আপনি দেবভবসমূহের বিশুদ্ধভাঁবে 
নীরা নী) পনি সন্ভাব-সগুহের সম্যকৃরূপে পূর্ণতাসাধক ; আপনি 

[হাদিগের ( দেবভাব-সমূহের ) অতিশয় প্রিয়, এবং সেই দেবভাবনিবছের 

রে আহ্বানকর্ত।। অপিচ, আপনি সেই দ্েবভাবসগুহের ধারক ও 

পোষধক । আপনি আমাদিগের আহবনার শুদ্ধসত্তবেরে আধার আমাদিগের 

হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্পাঁদন করুন অর্থাৎ একান্তিকত। বিধান করুন। পরস্তু 
আপনি আমাঁদিগের প্রতি কুটিল হইবেন ন। অর্থাৎ আমাদিগের কন্মবৈগুণ্য- 
হেতু অথবা আঁমদিগের ক্রটিবিচ্যুতি দেখিয়। আপনি বিরূপ হইবেন না। 
( প্রার্থনার ভাব এই যে,_-ভগবাঁনের অনুগ্রন্তে ঘেন আমর। সরল সন্ভাব- 
সম্পন্ন হইতে পারি )। 

৬। হে চিত্তবৃত্তি! মিত্রভূত ব্যক্তির অর্থাৎ হিতাকাঙ্কিজনের 

দৃষ্টিতে যেন তোমাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হই! (ভাব এই যে-_যেন 
তোমাদের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, যেন বিপথগামী না হই); তোমরা 
ভীত হইও না। ( ভাবার্থ__অবিচলিতভাবে যেন ভগবানকে আরাধন। 
করি); অন্তরহ্থিত শক্রসমুহ যেন তোমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে 
অর্থাৎ বিপথে পরিচালিত না করে। 

৭। হে দেব ( অথব। হে আমার অন্তর)! আপনি (তুমি) সর্ধগ 

বাঁয়ুর ম্যায় বিস্তৃত হউন (হও)। দেবপক্ষে অর্থ এই যে-_-“হে দেব ! 
আপনি বায়ুর ন্যায় সী দেহে সর্বব্যাপী হইয়। আমাদিগের পাঁপ- 

সমূহকে বিদুরিত করুন|” মনঃপক্ষে অর্থ এই যে হে আমার অস্তর ! 
রুফ-্য্রবের্ব-..১৬ 
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দেবসামীপ্য-লাভের নিমিত্ত সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ কর; সকলের প্রতি 

অভিন্নভাব প্রতিষ্ঠিত হউক ।, 

৮। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্বভীবরূপ হে হবিঃ! সকলের প্রসবিত। 
জ্ঞনপ্রদ দীপ্তিমান্ ষড়েগর্য্যশলী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, 
আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্ধস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অ্থিদ্ধয়ের 
বাহুযুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবি9াগ- 
পুরক পুষাদেবতার করম্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করছ্য়ের 
দ্বারা তোমাকে অর্থাৎ ভগবছুদ্দেশ্যে উৎস্থষ্ট হবিঃরূপ ভক্তিম্ধ। শুদ্ধসত্ব- 
ভাঁবসমূহকে প্রজ্ঞানম্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন অর্থাৎ উপসর্গ 
করিতেছি। (ভাব এই ঘে,_ভগবৎকর্থ্মে আপনাঁকে বিন্যুক্ত করিতে 

হইলে,_ আপনার বাহুযুগলকে এবং করছ্য়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিষ। 
মনে কর! কর্তব্য। সর্ববাক্সক ভগবানের উদ্দেশ্ঠে নিবেদিত হবি; মানুষ 
কিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে ? দেবতার স্মরণ না করিলে মানুষের 
অনৃতত্বরূপহেতু, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ন নিষ্ষল হয় এবং তাহাতে অনিষ্টোৎ- 
পাদ্দন ঘটে। সেইজন্য সকল কার্য্যেই দেবতার স্মরণ কর্তব্য । দেবগণ 
সত্যস্বরূপ। দেবগণের অনুশ্মরণ-পুর্ববক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা: 
ফলোপধায়ক হয় এবং সত্যস্বরূপ হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। দেবভাবে 
ভাবান্বিত হইয়া কর্মানুষ্ঠানের সার্থকতাই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত )। 

৯।| হে আমার মন! জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দেবতাদ্বয়ের গ্রীতির নিমিত্ত 

তোমাঁকে উৎসর্গ করিতেছি । ( তাৎপর্ধ্যার্থ__জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা যেন 
সৎকম্মসাঁধনে এবং অন্তরকে পরিজ্ুত করিতে সমর্থ হই )। 

১০। মনঃসম্বন্ধযুত জ্ঞান, দেবসম্বন্ধি অর্থাৎ দেবভাঁব হইতে সমুপন্ন ; 
(ভাব এই যে_সন্তাবই সজজ্ঞানম্বরূপ ; তদ্দবারাই মানুষ পরাজ্ঞান লাভ 
করে); অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দেবগণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ 
ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যেন অনুষ্ঠিত হয়। (ভাব এই যে-_-সৎকর্ম্ের 
প্রভাবেই সম্ভব সমুদ্ভূত হয়); অতএব সেই জ্ঞান আমাদিগের সহিত সঙ্গত 
হউক; (অর্থাৎ সন্ভাব ও সৎকর্মের দ্বারা আমাদিগের মধ্যে রাজ্জানের 
উদ্ভব হউক )। 
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১১। হে আমার অন্তমিহিত শুদ্ধসত্তরূপ হবি! অভিরদ্ধির নিমিত্ত 
অর্থাৎ বিশ্বসেবায় তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি; আত্মন্নখকামনীয় আমি 
অনুপ্রাণিত নহি। (ভাব এই যে আত্মস্থখকামন। না করিয়া বিশ্বহিত- 

সঙ্কল্পে যেন ভগবদ[রাধন! করি এবং শুদ্ধসত্ব নিবেদন করিতে সমর্থ হই। 
ভগবাঁনে শুদ্ধসত্বনিবেদনের ইহাই সার্থকতা )। 

১২। হে ভগবন্! সকল সৎকর্মেই যেন বিশ্বের হিতসাধক বিখ- 
প্রকাশক জ্যোতিঃম্বরূপ আপনাঁকে দর্শন করি। (ভাব এই যে-_-আমা- 

দিগের অনুষ্ঠিত সর্বববিধ কর্মমাই ভগবানের অধিষ্ঠান হউক )। 

১৩। হেহবি! ( অথব। হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্্ )! তোমার 
প্রভাবে ইহলো'ক-পরলোক-সন্বন্ধি ( অথব। জননমরণধ্মশীল ) নবদ্বারপ্শিষ্ট 
এই দেহরূপ গৃহের ( ধেন) দৃটত। সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মসম্পাদনে 
সামর্যযুত হয়। মনুষ্যজন্ম সহজ প্রলোভনে পরিপুর্ণ। অতএব আমার 

দয় যেন দৃঢ়ত। প্রাপ্ত হয়। 

১৪। হেদেব! আপনি আমার কলুষরেরদ-পরিশুন্য শক্রর উপদ্রুব- 
রহিত স্তরনিন্মল হৃদয়রূপ আধার ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়। আগমন করুন | 
( তাঁ পর্য্যার্থ__বিশুদ্ধ নির্মাল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাৰ 
এই যে,হে ভগবন্! আমি যেন সর্ববদ। আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ 

হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন )। 

১৫1 হেহবি! স্তবপ্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সং্যস্ত হয়, সেইরূপ 
তোমাকে অনন্তত্বরূপ ভগবানের অস্ধে স্থাপন করিতেছি । 

১৬। হে জ্যোতিশ্মফ প্রঞ্চানন্বরূপ 'ভগবন্! আপনি আমার সেই 
হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধপতরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন ( অর্থাথ 
ইহুলোক-পরলোক-সম্বন্ধি শক্রদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করুন )। (মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে,_হে ভগবন! আপনি বিষ্বূপ 
জীশিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সম্ভাব আঁপনাঁতে সংন্স্ত করিতেছি। 
আমার সেই অনুরাগ সার বিষে পরিব্যাপ্ত হউক । আপনি আমার সঞ্তাব 
রক্ষণ করুন।)॥ (৯অস্টক-_১প্রপাঠক-_৪অনুবাক )॥ 

রাঃ 
সং 
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মন্ত্রভাষ্যং ( সীয়ণাচাধ্যকৃতং )| . 

অন্ুবাকত্রয়েণ পর্বাদিনকর্তব্যং লমাপিতমুত্তরৈর্দিশভিরম্বাকৈ: প্রতিপন্দিনকর্তব্যমভি- 
ধাতব্যং। তত্র প্রথমং তাবদন্মিংশ্চতুর্থেইনুবাকে হবিনি বাপোইভিধীয়তে। 

১। “কর্মে বাঁং দেবেভ্যঃ শকেয়ং।”-_বৌধায়নঃ-“অথ প্রাতহু তেগ্রিহোত্রে হস্তো 
সংমুশতে কর্ম্ণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়মিতি” ইতি। আপন্তবঃ--“কর্দণে বাং দেবেভ্যঃ 
শকেয়মিতি হস্তাঁববনিজ্য” ইন্ি। হে হস্তো দেবানাং সম্বন্ধিনে কর্মণে প্রক্ষালিতৌ 
সুনাং প্রযোক্তং শক্তো ভূয়াসং। বিনাইপি প্রক্ষালনং লৌকিকশক্তেঃ সপ্তাবাচ্ছান্ত্রীয়শক্যর্থে 
মন্ত্র পরক্ষালনহেতুরিত্যতিপ্রেত্যাহহ_-পকর্ধণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়মিত্যাহ শটক্ত্য” (ব্রাৎ 

কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৪) ইতি। কঞ্চিনন্ত্রমুৎপাস্ঠ তৃণাস্তরণে বিনিযুঙক্তে _“জ্ঞন্ত বৈ সম্তৃতিমন্ত 
প্রজাঃ পণবো যজমানন্ত সন্তায়স্তে ৷ বজ্ঞন্ত বিচ্ছিত্তিমন্ প্রজাঃ পশবো৷ বজমানন্ত বিচ্ছিগ্ন্তে। 
ন্তন্ত সন্ততিরসি যজ্ঞম্ত ত্বা সন্তটো স্তণামি সন্তত্যৈ তা যজ্ঞন্তেত্যাহবনী ৎ সন্তনোতি। 

যজনানন্ত গ্রজায়ৈ পশুনা৬ সন্তত্যৈ” (ত্রাণ কাণ ৩ গ্র“হ অণ ৪) ইতি। যন্তপ্ত তব 
সন্তত্যা ইত্যেষাং পদানামাদরার্থেন দ্বিরভ্যাসেন ভূতির্যথা ন দৃগ্ততে তথা স্তরণীয়মিতি 
ুচ্যতে। অত এবান্ঠ ব্র।ইয়।তং--“অনতিদৃশ্ন৬. স্তণাতি” ইতি। : স্তরণপ্রদেপস্তাইস্যাস্তৌ 

কল্পে দর্শিতৌ _পগার্হপত্যাৎ গ্রক্রময সম্ভতামুলপরাজী৬. স্তণাত্যাহবনীয়]ৎ৮” ইতি । উলপরা- 

জিস্তণবিশেষঃ | প্রণরনং বিধত্তে--অপঃ প্রণকতি” (ব্রণ কাণ ৩ প্র" ২ অৎ ৪) ইতি। 

ততগ্রকারঃ কল্পে দর্শিত:--“অথোভ্বরেণ গাহ্পত্যমূপবি্ ক৬সং বা চমসং বা প্রণীতাপ্রণয়ন- 

মীনীয় তন্মি/ স্তিরঃ পবিভ্রঘপ আনয়ন্নাহ ঙ্গন্নপঃ গ্রণেষ্যামঘি যজছ।শ বাচং যচ্ছেতি গ্রন্থতঃ 

সদং প্র।ণৈর্দারয়মাণে! বিিন্হন্থোন্তরেণাহহবনীয়ং দর্ডেমু সাদফি গ্ল” ইতি। প্রণয়নবিধে- 

রর্থবাদসাহ--দ্ধা বা আপঃ। অআদ্ধামেবাইরভ্য প্রণীয় প্রচরঠি” (তব্রাৎকাণও৩ প্রৎ ২ 

তাত ৪) উতি। অপাং শ্রদ্ধাজনকত্বেন শ্রদ্ধা ্বপত্রমুপণর্য্যতে । তজ্জনকত্বং চ শ্ত্যন্তরে 
সমায়াতং_“আপো হাট্মৈ অদ্ধাং সংনঘন্তে পুণ্যায় কর্মণে” ইতি। দৃষ্ঠতে চ আ্নানাচমনো- 
পেতন্ত শ্রদ্ধ'তিণয়ঃ। পূর্ববোক্তমেব প্রণয়নবিধিং পুনঃ পুনরণুদ্ধ বহুধাঁ স্তৌতি-_-“অপঃ 

কটি 

' গ্রণয়তি। যজ্ঞো বা আপঃ। জ্ঞমেবাহরভ্য প্রণীয় প্রচর'ত। অপঃ প্রণয়তি। বজে। 

বা আপঃ। বজমেব ভ্র/তবোভ্যঃ প্রন্ৃত্য প্রণীয় প্রচরতি। অপঃ প্রণয়তি। আপো বৈ 

রক্ষী; | রক্ষপামপহত্যৈ । অপঃ প্রণয়তি । "আপো বৈ দে নাং প্রিয়ং ধাম | দেবাঁনামেৰ 

, প্রিয়ং ধাম প্রণীয় প্রচরতি। অপঃ প্রণয়তি । আপো বৈ সর্ধা দেবতাঃ। দেবতা এবাহরভ্য 

প্রণীয় প্রচরতি” (ত্রাণ কা ৩ প্রণ ২ অণ ৪) ইতি। যজ্ঞো যথাইভীষ্টম্ব্সাধনং 
তম্বদপামভীষ্টগ্রীত্যা দিসাধনত্বাদ্যজ্ঞত্বং | প্রণীতাভিরপ্টিঃ পিষ্টন্ত সং্যবনং প্রচরণং। যথা বজ্কো 

বৈরিণং বারয়তি তদ্ধদাপঃ শত্রং বারয়স্তি। রক্ষোর্রীত্ পুরৈবোক্তং | বৃষ্টঘাদকম্ত দেবপ্রিয়- 
' ধাম ছ্যলোকাছুৎপন্নত্বাদপাং তদ্ধামত্বং। দেবাস্তাবনদগ্রিং প্রবিহ্ঠ ত্বাবং প্রাপ্তাঃ। তথা 

চ শ্রয়তে--““দেবাস্থুরাঃ সংযত্তী আসন্। তে দেবা বিত্যতোহগ্নিং প্রাবিশন্। তন্মাদাহরগ্রিঃ 
সর্ববা দেবতা ইতি” ইতি। স চাগ্িরপ্প, প্রবিষ্টঃ। “স নিলায়ত। সোহপঃ প্রাবিখখ” 

ইতি শ্রুতেঃ | তম্মাদপাং সর্বদেবতাত্বং । ত্রাক্গণাস্তরাঘা তথাত্বং দ্রষ্টব্যং ॥ 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক।]  কৃষ্জ-যজুর্বেবেদ-মন্তু | ৭৭ 

২। দব্ষায় ত্বা।”--করপঃ--“আদতে দক্ষিণেনাগ্রিহোত্রহবণী/. সব্যেন শূর্পং বেষায় 
ত্বেতি” ইতি। তর্দেতদুভয়ং যজ্ঞায়ুধমধ্যপাঁতি। তানি যজ্ঞাযুধান্তন্যত্রৈবমায়াতানি--ক্ফ্যশ্চ 
কপালানি চাগ্নিহোত্রহবণী চ শূর্পং চ কৃষ্ণাজিনং চ শম্যা চোলুখলং চ মুসলং চ 
দৃষচ্চোপল! চৈতানি বৈ দ্রশ যজ্ঞাষুধানি” ইতি। তেষাঁং প্রয়োগপ্রকারস্তত্রৈব দর্শিত:__ 
“উত্তরেণ গাহৃপত্যাহবনীয় দর্ভান্ স৬/্তীর্য্য দন্্ং স্তঞ্চি পাত্রাণি প্রযুক্তি দশাঁপরাঁণি দশ 
পূর্বাণি ক্্যশ্চ কপালানি চেতি যথাঁসমামাতদপরাণি প্রযুজ্য ক্রবং জুুমুপভূতং ঞ্রবাং 

বেদং পাত্রীমাজ্যস্থালীং প্রাশিত্রহরণমিডাঁপাত্রং প্রণীতা প্রণয়নমিতি পুর্বাণি তান্থ্যুত্তরেণা- 
ব্শিষ্টান্তন্বহাধ্যস্থালীং মদস্তীমুপবেষং প্রাতর্দোহপাত্রানীতি গ্রীণীতা। প্রণয়নং পাত্রসংসদনাৎ 
পূর্বমেকে - সমাঁমনস্তি” ইতি। তত্রাগ্লিহোত্রহবণ্যা্দানে শাখীস্তরমন্ত্র উদাহতঃ-_-“বানস্প- 
ত্যাহসি দক্ষাঁয় ত্রেত্যগ্িহৌত্রহনণীমাদত্তে” ইতি। তলম্মাদ্বেষায় ত্বেতি মন্্রেণ শুর্পমাদত্তে । 

বেষো ্য[প্রিমান্যস্স্তদর্থং ভোঃ শূর্প ত্বামাদদে। 'ত্রার্থাববোধকাল এব বাক্যপুর্তয়ে 

পদাধ্যাহারঃ। অনুষ্ঠানকালে তু ন লৌকিকং পদমধ্য[হর্তব্যং। অনাক়্াতস্তোহাদিবদমন্্র- 
স্বাং। অববৃদ্ধন্তার্থশ্ত বাক্যেকদেশেনাপি সংঙ্কারোদ্বোধে সতি ন্মৃত্যুৎপত্তেঃ । অমস্তরত্বাদেব 

তদ্দারকস্থৃত্যা! নাস্তাদৃষ্টং কিঞিৎ। ৃর্যযায় জু্ং নির্বপাশীত্যুহাদীনমন্ত্রানপি প্রধুগ্জতে ৷ 

ন্তথাশুগ্নয়ে জুষ্টমিত্যেনমায়াতন্তৈব প্রয়োগে সৌর্য্যকর্ধ্সমবেতন্তার্থম্ত স্বৃত্যভাব্প্রসঙ্গাৎ। 
শূর্পন্ত যক্ঞার্থত্বং নির্বাপাবঘাতাদৌ প্রসিদ্ধমিত্যাহ--বেষায় ত্বেতা।হ | ব্যায় হোনদাদত্তে” 

( রা" কাণ ৩ প্র“ ২ অণ ৪) ইতি ॥ 

৩। প্প্রত্যুষ্ট৬. রক্গঃ প্রত্যুগী অরাতয়ঃ1৮-_কল্পঃ-প্রত্যুষ্টণ. রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় 
ত্যাহবনীয়ে গার্ধত্যে বা গ্রতিতপ্য” ইতি। ব্যান্টে-পপ্রত্যু৬, রঙ্গঃ প্রত্যুন্টী অরাতয় 

ত্যাহ। রক্ষপাঘপহত্যৈ” (বাণ কাণ ৩ প্রণ ২'অৎ ৪) ইতি॥ 
৪$। “ধুর ধূর্ব্ব ধূর্বন্তং ধূর্বা তং খোখম্মান্ধ,বর্বতি তং পুর্ধা যং বয়ং ধূর্বামঃ1৮-- 

কল্পঃ_“জঘনেন গার্পত্যমপ্ি্ঠদনো ভবতি ভন্তৈত্যো্রাং যুগধুরমভিমৃশতি ধুরসি ধূর্বব 
রবস্তং ধূর্্ব তং যোইম্মান্ধ,্দতি তং ধূর্ব বং বয়ং ধূর্বাম ইতি” ইতি। ত্রীহিরূপহবিদ্ধারক- 
শকটগ্বদ্ধিনো যুগন্ত বলীবর্দবহন প্রদেশে কশ্চিদ্ধিংসকোহগিঃ শাস্তুষ্টোহস্তি তং প্রার্থ়তে-_ 
ভে বন্ধে ত্বং হিংসকোহসি। ততঃ পাপরূপং হিংসকং বিনাশয়। কিং চ যো রাক্ষসা- 

দির্যাগবিদ্বেনাম্মাঞ্জিঘাংসতি তমপি-নিনাশয় । যং বাহলগ্তািরপং বৈরিণং বয়ং ধূর্বোমো 
জিঘাংসামস্তমপি বিনাশয়। বহ্যাধারভূতায়! যুগ্রধুরঃ সংস্পর্শং বিধত্তে__“্ধূরসীত্যাহ। ২এফ 
বৈ ধুর্য্যোইগ্রিঃ। তং যদন্পন্পষ্তাতীয়াৎ। অধবর্ষঘং চ যজমাঁনং চ প্রদহেৎ। উপপ্পৃষ্টা- 
ত্যেতি। অধবর্ষ্যোশ্চ যজমানস্ত চাপ্রদাহায়” (ব্রা কাণ ৩ প্রৎ ২ ক্স ৪) ইতি। তং 
ধূর্ধব্তি বাক্যয়োঃ পৌনরুক্ত্যত্রমং নিবাব্য়তি--ূর্ব তং যোহস্মান্্তি তং ধূর্ব যং বয়ং 
ধূর্বাম ইত্যাহ। দ্বৌ বাব গুরুষৌ ? যং, চৈ ধূর্বতি। ধস্দেনং ধূর্বতি। তাঁবুভৌ 
শুচাইপর়তি” (ব্রা" কাঁৎ ৩ প্রৎ ২ অৎ্ ৪) ইত্ি। শোক্তেন যোজয়তীত্যর্থ; ॥ 

৫। এত্বং দেবানামসি সঙ্গিতমং পত্রিতমং জুষ্টতমং বহিতমং দেবহৃতমমহতমসি 
হবিদানং দৃ্হপ্ব মা হবাঃ1৮-_কনপঃ-_অনোহভিমন্্রয়তে ত্বং দেবানামসি সঙ্গিতমং 

যি 
ত 



৭৮ যন্তর্ক্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 
পঞ্জিতমং জুষ্টভমং বহিতমং দেবহৃতমমহ,তমসি হবিদ্ধানং দৃ৬হস্ব মা হ্বারিতি” ইতি। 
ভোঃ শকট ত্বং দেবানাং সম্বন্ধী ভবসি। ততঃ শুদ্ধতমং ব্রীহিভিঃ পূর্ণতমং প্রিয্লতমং 

হবিষো বাহকতমং দেবানামাহ্বাতৃতমং চাসি। কিং চ ব্রীহিভারাপাঁদি তবক্রত্বরহিতং হবিষো 

ধারকমস্ততো দৃঢং ভব ভগ্রং মা ভূঃ। মন্ম্ত প্রথমভাগে স্পষ্টার্ঘত্বং দর্শয়তি__“ত্বং 
দেবানামসি সন্গিতমং পপ্রিতমং জুষ্ঠতমং বহিতমং দেবহতমমিত্যাহ। যথাষজুরেবৈতৎ” 
(ব্রা কা ৩ প্র ২ অত ৪) ইতি। মন্ত্রপদৈর্যেহর্থৌ। যথা প্রতীয়তে স তথৈব ন তত্র 

কশ্চিদ্বিক্ষাবিশেষোইস্তি। বদ্বিতীয়ভাগে ত্রীহিভারপ্রযুক্তং শৈথিল্যং বার্ধ্যত ইত্যাহ__ 
“আহ্ তমসি হবির্ধানমিত্যাহানার্ত্যৈ” (ক্রাণ কা ৩ প্র“ ২ অণ ৪) ইতি। তৃতীয়ভাগে 

স্য়প্যারোঢুং শকটন্ত ধৈর্য্যং সম্পাছ্ছত ইত্যাহ-_-প্দৃ৬হম্ব মা হ্বারিত্যাহ ধুতে” 
( ব্রা" কাণ ৩ প্র" ২ অণ৪) ইতি। অত এবাইিপন্তম্ব উত্তরন্ত ভাগন্ত স্বত্ান্তরত্বমভি- 
প্রেত্যাহ-_“অস্বতমসি. হবিদ্ধানমিত্যারোহতি” ইতি ॥ 

৬। “মিত্রস্ত ত্বা চক্ষুষ! প্রেক্ষে মা ভের্মখা সং বিকৃথা মা ত্বা হিসিষম্।৮-- 
কল্পঃ__“অথ পুরোডাশীয়ান্প্রেক্ষতে হিতরস্ত ত্বা চক্ষুষ! প্রেক্ষে না ভেম্দা সংবিক্থা মা তা 
হি/সিষমিতি” ইতি। হে ত্রীভিসমূহ জগনিত্রন্ত কৃর্ান্ত চক্ষুষা ত্বামবলোকয়ামি ন তু 
বৈরিচক্ষুষা। ততো মা ভৈষীন্্মাশত্র কম্পিষ্ঠাঃ। 'অহং তু ত্বাং ন মারয়ামি। অনুকৃ- 
লোইয়মিতিবুদ্ধাৎপাদনায় দিত্রশব্গ্রয়োগ ইত্যাহ_“মিত্রস্ত ত্বা চক্ষ্ষা প্রেক্ষ ইত্যাহ 
গিত্রত্বায় (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্র ২ অ০৪) ইতি। ভয়কম্পয়োরপি হিংসাবান্তরভেদত্বমিত্যভি- 

প্রেত্যাহ _ণমা ভের্দা সংবিকৃ্থা মা ত্বা হিএসিষমিত্য।হাঁহি৬ আফ়ৈ”” (ব্রা কাঁণ ৩ 

প্রৎ ২ 'অণ ৩) ইতি ॥ 
৭1 “উরু বাতায়।”__কল্পঃ--উরু বাতায়েতি পরিণাহমপন্ছাগ্ক” ইতি । হে করিষ্য- 

মাণদার ত্বদেতেন পিধানভূতত্ণাগ্থপনয়নেন বারুপ্রবেশার্থং বিস্তীর্ণ ভব। বায়ুপ্রবেশে 

প্রয়োজনদাহ--ণ্যদ্ধৈ কিঞ্চ বাতো নাভিবাতি। তত্সর্ং বরুণদেবত্যং । উরু বাতায়ে- 
ত্যাহ। অবারুণমেবৈনৎকরোতি” (ত্রাণ কা* ৩ প্র ২ অণ্৪) ইতি। ষদ্দ ব্যমাবৃতত্বেন 
বায়ুর স্পুশতি তন্ত সর্বন্তাইবরকো বরুণঃ স্বাধী। তচ্চ স্বামিত্বং বায়না নিবর্ততে ॥ 

৮। প্দেবস্ত তা! সবিতুঃ প্রসবেহশ্থিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং 
' নির্বপামি 1” কল্পঃ-অথ নির্বপতি দেবস্ত তা সবিতুঃ প্রসবেহশ্থিনোর্বাহভ্যাং পুষ্চো 

হস্তাভ্যামগ্নয়ে ভুষ্টং নির্বপামীতি” ইতি। , ততপ্রকারঃ স্ত্রে দর্শিতঃ-_*শূর্পে পবিত্রে 
নিধায় তশ্মিরগ্লিহৌত্রহবণ্যা হবীষি নির্বপতি তয়া বা পবিভ্রবত্যা” ইতি। ব্যাচষ্টে_ 
“দেবন্ত ত্বা সব্তুঃ গসব ইত্যাহ প্রন্থত্যৈ। অশ্থিনোর্বাহ্ভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি 

দেবানামধবর্য, আস্তাং। পুষ্চে! হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ ৷ অগ্রয়ে জুষ্টং নির্বপামীত্যাহ। অগ্য় 
এবৈনাধুষটং নির্বপতি” ( ত্রাণ কাঁণ ৩ প্র ২ অৎ ৪) ইতি | এনান্ বৃহীন্ প্রিয়ং হবির্থ! ভবতি 
তথা নির্বপতি। আবৃত্তিং বিবর্তে_-“ত্রির্যজুষ!। ত্রয় ইনে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ 

তুষ্ঠীং চতুর্থং। অপরিমিতমেবাবরুদ্ধে” (ব্রাঁৎ কাঁণ ও প্র ২ অন ৪) ইতি ॥ 

: ৯1 প্অন্বীষোমাভ্যাম্।”-_আপন্তথঃ--্এবমুত্তরং যথাদৈবতমর্নীষোমাভ্যামিতি পৌর্স 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক |]. কৃষ্$-যজুর্বেরদ-মঞ্্র। ৭৯ 

মান্তাং” ইতি। তদিদ্ং ম্পষ্টা চকার বৌধায়নঃ--“এতামেব প্রতিপদং কৃত্বাইগীযোভ্যামিতি 
পৌররমান্তামিল্ত্রায় বৈষূধায়েতি চেন্ুুগিভ্যামিত্যমাবাস্তায়ামসংনয়ত ইন্্ায়েতি সংনয়তো 
মহেন্দ্রায়েতি বা যদ্দি মহেন্দ্রযাজী ভবতি” ইতি। দেবন্ত ত্বেত্যেতমেব ভাগমুপক্রমং কৃত্ব 
জুষ্টং নির্বপামীত্যুপসংহারং কৃত তয়োর্শধ্যইগীযোনাভ্যামিতি প্রযোক্তব্যং এতৎসর্ধ্মভি- 
প্রেত্যাংহ--“স এবমেবানুপূর্বব৬. হবী৬ষি নির্বপতি” (ব্রীণ কাণও৩ প্রৎ ২ অণ ৪) ইতি॥ 

১০। পইদূং দেবান|মিদমু নঃ সহ।”-_-কল্পঃ-_“দেবানামিতি নিরুপ্তানভিমুশতীদমু নঃ 

সহেত্যবশিষ্টান্” ইতি। শূর্পে নিরপ্তমিদং দ্েবানামেব স্বমিদং তু শকাটস্থং দেবৈঃ সহিতা- 
নামন্মাকং স্বং যাগাস্তরাণামম্মাভিঃ করিষ্যমাণত্বাপ্োক্ষ্যমাণত্বাচ্চ।  ভাগয়োরসাংকর্ধ্যায় মন্র়- 
মিত্যাহ -“ইদং দেবানামিদমুঃ নঃ সহেত্য।হ ব্যাবৃত্তৈ” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ অ* ৪) ইতি॥ 

১১। “স্ষাত্যে ত্বা নারাত্যৈ ।”-_কল্পঃ--*্ফাত্যে ত্বা৷ নারাত্যা ইতি নিরুপ্তানেবাভি- 

মত ইতি। হে হবিরভিবৃদ্ধ্য ত্বামভিমন্ত্রয়ামি। তত্রাভিবর্ধনমদানায় ন ভবতি কিং তু 
বেতেভ্ো। দাতুদেব। সোহরং মন্তরো হবিযোতবস্কন্দনেন ক্ষয়ো মা ভূদিত্যেবং বক্ষার্থ ইত্যাহ__ 
“ম্কাত্যৈ ত্বা নরাত্যা ইত্যাহ গুপ্যৈ” (ব্রাণ কাঁণ ৩ প্র" ২ অণ্ ৪) ইতি॥ 

১২। “ন্ুবরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ 1৮--বৌধায়নঃ--“অথাহহবনীয়মীক্ষতে 

স্ববরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিতি” ইতি। আপক্তঘ্বস্ত মন্ত্রভেদমভিপ্রেত্যাইহ-_ 
“স্থুবরভি বিখ্যেষমিতি সর্ধং বিহারমনুবীক্ষতে বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যাহবনীয়ং; ইতি। 

স্বর্গসাঁধনত্বেন স্বর্গরূপং সর্বযাগপ্রদেশমভিতো বিশেষে পগ্ঠামি। আহবনীয়াগ্রিং স্বর্গ- 
প্রকাশকজ্যোতিঃস্বরূপং পপ্তামি। শকটন্তোপরিভাগে পরিতঃ কটবেষ্টিতে তমস্থিনি প্রদেখে 
অবস্থিতস্ত বহিরবলোকনমপ্যপেক্ষিতমিত্যাহ--“তমসীব বা এষোহস্তশ্চরতি। যঃ পরীণহি। 

স্থবরভি বিখ্যেষং বৈশ্বানরং জ্যোতিরিত্যাহ। স্ববরেবাভি বিপগ্ঠতি বৈশ্বানরং জ্যোতিঃ” 

(ব্রা কাণ ৩ প্র“ ২ অ০ ৪) ইতি। 
১৩। দ্দৃভহস্তাং দূর্যা গ্ভাবাপৃথিব্যোঃ1৮ বৌধায়নঃ--“অথ গৃহানম্বীক্ষতে দৃ৬হস্তাং 

র্যা গ্ঠাবাপৃথিব্যোরিতি” ইতি । আপন্তব্বঃ -*দৃ৬হস্তাং ছূ্যা গ্াবাপৃথিব্যোরিতি প্রত্যবরুহ্ৃ* 
ইতি। ইহলোকপরলোকয়োরম্মদ্গৃহা দুড়ী ভবস্ত। অদাঁঢ/শঙ্কায়াঃ সন্ভাবাদ্দাটমাশংসনীয়- 
মিত্যাহ--“্ঠাবাপৃথিবী হবিষি গৃহীত উদবেপেতাং। দৃ্ হস্তাং ছূ্যা গ্যাবাপূর্থিব্যোরিত্যাহ। 
গৃহাণাং গ্াবাপৃথিব্যোরিত্যাহ। গৃহাণাং গ্ভাবাপৃথিব্যোর্ধত্যৈ” (ত্রা” কা” ৩ প্র ২ অণ ৪) 

ইতি। গৃহীতহবিফঃ কিং বোদ্দিশ্ত যক্ষ্যতীত্যঙ্ঞানাল্লোকয়োর্ডয়েন কম্পঃ প্রাপ্ত: | দৃ৬হ- 
স্তামিত্যুক্তে সত্যেতদ্বিনাশ উদ্দে্টো৷ ন ভবতীতি নিশ্চয়াদ্ৈধ্যং ভবতি ॥. 

১৪। “উর্বস্তরিক্ষমন্থিহি ।””-_ কল্পঃ --“উর্ববস্তরিক্ষমন্থিহীতি হরতি” ইতি। ব্যাঁচষ্টে উর্বব- 
স্তরিক্ষমদ্থিহীত্যাহ গটো” (ব্রাণ কাণ্৩ প্র“ ২ অ৪) ইতি ॥ | 

১৫। “আদিত্যান্বোপস্থে সাদয়ামি”-_-কল্পঃ-এত্যোতরেণ গার্হপত্যমুপসাদ়ত্যদিত্যা- 
স্বোপচ্ছে সাদয়ামীতি” ইতি। অদিতিশবস্ত ভূমিরর্থ ইত্যাহ--“অদিত্যান্ত্োপস্থে সাদয়ামিত্যাহ। 
ইয়ং বা অর্দিতিঃ। অন্তা এবৈনছুপন্থে সাদয়তি” (ব্রণ কাঁ* ৩ প্রৎ ২ অণ ৪) ইতি। 

১৬। “অগ্নে হুব্য৮, রক্ষম্ব1--কল্পঃ-_“গার্ঘপত্যমভিমনত্র়তে--অগে হব্য». রক্ষত্থেতি 



৮০ | যন্তর্ধ্েদ-সংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

ইতি 1” অত্র হবিষে! রক্ষামাত্ং বিবক্ষিতমিত্যাহ-_“অগ্নে হব্য৬ রক্ষম্বেত্যাহ গুপ্ত” [ত্রাং 

কাঁণ ৩ প্রণ ২ অ০৪) ইতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ-_কর্জাণে হস্তয়োঃ শুদ্ধি শূর্পপিরিগ্রহঃ | 

প্রত্যুষ্টমিতি সম্তপ্য ধুঃ স্পৃশেচ্ছকটে ধুরং ॥ ১॥ ত্বমীষাং সংস্পুশেদ্৬হ শকটং ত্বধিরোহতি। 

উ্ববস্তর্ঘিমপচ্ছা্ঘ মিত্রেতি হবিরীক্ষতে ॥ ২ ॥ দেবেতি নির্বপেদগ্বীত্যপি পূর্বানুষগ্রনাৎ ইদং 
নিরুপ্ততচ্ছেষৌ ম্পূশেৎ ক্ফাত্যভিমন্ত্রণং ॥ ৩॥ সুবর্কিহারং বীক্ষ্যাথ বৈশ্বা পূর্বাগ্িবীক্ষণং। 

দৃ্ হাবরুহোরু গচ্ছেদদি ভূমৌ হি সাদয়েৎ। অগ্নে২ভিমন্ত্রং মন্ত্রী উত্তা একোনবিংশতিঃ ॥ ৪ | 

অথ শীমাংদা। 

তত্র কেচিৎ সামান্ধিচারা! উচ্যন্তে। যগ্ধপীষে স্তেত্য্রোবেতে বক্তব্যাস্তথ|হপি সর্বত্র 
সঞ্চারবুৎপত্তয়ে তত্তদনুবাকেষু বণ্যন্তে। দাঁদশাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে বিচারিতং--“অনধায়ে 

মন্ত্রপাঠঃ ক্রুতৌ নাস্তাস্তি বান সঃ। তৎপাঠন্ত নিষিদ্বত্ীদন্তি তত্রানিষেধতঃ, ইতি ॥ 
“পর্বণি নাধ্যেতব্যং” ইতি নির্দ্বত্বাদনগ্যায়েযু ক্রতুপ্রয়োগে মন্ত্রপাঠো নাস্তীতি চেৎ, মৈবং | 
নিষেধস্ত গ্রহণার্থাধ্যয়নবিষয়ত্বাৎ ক্রতুপ্রয়োগে তদভাবাৎ। অন্যথা প্রতিপদ্ঠেবেষ্টের্বিহিতত্বেন 
মন্ত্রপ।ঠাভাবে তদধ্যয়নমনর্থকং স্তাৎ। তম্মাৎ গ্রতিপদি “কর্মাণে বাং” ইত্যাদয়ো মন্ত্র: 

পঠিতব্যাঃ। তত্রৈবান্তদ্বিচারিতং_-“স্বরো মন্ত্রে ভাষিকঃ কিং স্তাৎ প্রাবচনিকোহ্থ বা। 
্রাহ্গগোক্েরাঁদিমোহস্তান্তদুক্তেলক্ষণত্বতঃ” ইতি ॥ তত্তদদেণীয়তরাঙ্গণন্বরো ভাষিক ইতুযুচ্যতে। 
তছুক্তমাচ।খ্বযৈঃ--“ছন্দোগা বহবচাশ্চৈৰ তথ! বাজসনেয়িনঃ | উচ্চনীচস্বরং প্রাঃ স বৈ ভাষিক 
উচ্যতে ইতি ॥ সোহয়ং ভাষিকঃ ক্রুতৌ মঞ্রেষু প্রযোক্তব্যঃ। কুতঃ। ব্রাঙ্গণোক্তত্বাৎ। মন্্ত 

লিঙ্গবিনিযোজ্যতয়! স্বরবিশেষবিধান|রৈব ত্রাঙ্গণে মন্ত্র উপাদীয়ত ইতি প্রান্তে বরমঃ-ন হি 
ব্রাহ্মণে মন্ত্র পঠ্যতে কিং তু গ্রবচনপ্রসিদ্ধস্বরাহ্যপেতং মন্ত্রকাপ্ডোৎপন্নং মন্ত্রুপলক্ষয়িতুং তছুপ- 

লক্ষণসমর্থানি মক্ত্রোপক্রমসদৃশানি কানি চিদক্ষরান্যচ্চাধ্যন্তে, যথা-_“ইমামগৃভুন্রশনা মৃতস্তেত্য- 

শ্বাভিধানীমাদত্তে” ইতি। এতমেবাভিপ্রায়ং গোতগ়িতুং কচিচ্ছন্দাস্তরেণোপলক্ষ্যতে, যথা-_ 
“সাবিত্রাণি জুহোতি প্রন্থুত্যৈ” ইন্তি। ঘত্র লিঙ্গসিদ্ধো৷ বিনিয়োগস্তত্র ব্রাঙ্গণমনুবাদকমন্ত ৷ 
তণ্ীৎ প্রাবচন্জিিঃ ব্বরঃ ক্রতৌ কর্মণে বামিত্যাদিমন্ত্রাণাং প্রযোক্ব্যঃ | তত্রৈবান্তাদ্বিচারিতং-.. 

“ব্রান্মণোৎপমন্ত্রণ্ত তৈন্বধ্যং ভাষিকোহথ বা । আগ্ঘোইস্ঘমন্ত্রবন্মৈবং শ্বরাস্তরবিবর্জ্নাঁৎ” ইতি ॥ 
পবানম্পত্যোহসি” ইত্যয়ং মন্তো ব্রাঙ্গণ এবোৎপন্নঃ। তন্তাপান্তমন্ত্রবৎ প্রাবচনিকম্বর ইতি চেৎ। 
মৈবং। মন্ত্রকাণ্ডে তদপাঠেন তৎস্বরাভাবাৎ। তন্মাস্তাষিকম্বরঃ| যগ্ঘপি “্যজ্ঞন্ত সন্ততিঃ” 
ইতি তৈত্তিরীযত্রাঙ্গণোৎপন্নো মন্ত্পৈস্র্েনাহস্নায়তে তথাপি “সোমাস্জ রাজ্তে ক্রীতায় প্রোহ- 
মাণায়ানুব্ধহি" ইত্যেবমাদীনাং বহব্চত্রান্মণোৎপন্নমন্ত্রণাময়ং ভাষিকঃ স্বরঃ। অন্যদপি তত্রৈব 
চিস্ততং--““যদা কদাচিনন্্রাস্তে বা কর্মানিয়মাত্তবেখ। আছো মৈধং কৃতসজগ্স্মৃতেরঙগত্বতো- 
ইত্তিমং” ইতি ॥ “ইষে তথা" ইতি মন্ত্রঃ শাখাছেদে করণং। “ইমামগৃভ ণন্ ইতি রশনাদানে। 
তত্র সংশয়ঃ--কিং মন্ত্রীদৌ কর্ণা কর্তব্যং কিং বাত পন্রশনামিত্যেবংবিধস্ত .কর্মগ্রকাশক- 
ন্ন্তো্টারণকালে কিংবা যন্ত কম্তচিৎপদন্তোচ্চারণকাল আহোশ্্িনন্াস্তেখখ বা ততোহপি 

(কিঞ্চিঘিলঘেনেতি। তর নিয়ামকাভাবাদ্যদীকদাচিদিতি প্রাপ্তে বম: বৃৎমন্্রন্তমর্থনরণং 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক।] কৃষ্ণ-ঙ্র্্বেদ-মন্ত্র | ৮১ 

কল্মেণোহঙ্গং | তচ্চ মন্ত্রসমাণ্ডেঃ পূর্ববং নোদেতি। বিলম্বে তুৎপন্নং ম্মরণং বিনগ্ঠতীতি পরিশেষাৎ 
“কর্ম্মণে বাংস্ইত্যাদিমন্ত্ান্তে কর্ম সংনিপতেৎ। 

তৃতীয়াধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে বিচারিতং--হুস্তৌ দ্বাববনেনিক্তে স্তণাত্যুলপরজিকাং। 

দর্ভাস্তরণ এনাম্বং হস্তশুদ্ধিরতাখিলে ॥ তন্মাত্রাঙ্গত্বমত্র স্তাদানত্তর্য্যাআকাৎ ক্রমাৎ। 

লিঙ্গপ্রকরণাভ্যাং তু দর্বানুষ্ঠটানশেষতা” ইতি ॥ দর্শপুর্ণমঃসয়োঃ আয়তে - “হস্তাববনে- 
নিক্তে। উলপরাজী৬ স্তবণাঁতি” ইতি। বেগ্ঠানাস্তরিতুং সম্পাদিতঃ স্তঘ্ঘ উলপরাজী। 
তত্র ত্স্তশুদ্ধিদর্ভান্তরণবাক্যয়োনৈ রন্ত্্যেণ পাঠাৎ ক্রমগ্রমাণেন হস্তশুদ্ধিরাস্তরণমাতরন্তাঙগ- 

মিতি চেন্মৈং। অবনেজনং হস্তসংস্কার;। সংস্কৃতৌ চ হস্ত সর্ধানুষ্ঠানযোগ্যাবিত্যেতা- 

দৃশং পামর্থযং লিঙ্গং। প্রকরণং চ দর্শপুর্ণমাসয়ে।ঃ ক্ষটং। অতঃ প্রবলাভ্যাং লিঙ্গপ্রকরণাত্যাং 

ক্রমবাধাত সব্বশেষে! হস্তশুদ্ধিঃ। 'অনংস্তায়ো বাগ যমেহপি দ্রষ্টব্যঃ | 

চতুর্থাধ্য।রস্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং--“মুন্মরে প্রণয়েৎ কামী নিতোহপ্যেতছুতেতরত। 

আকাজ্ষ! সন্নিবিশ্চান্তি তম্মান্নিত্যেহপি মুন্মরং ॥ কামার্থব|দযোগ্যত্বং সাসান্তবিহিতেন চ। 

আকাজ্গার়া নিবৃত্তত্বান্নিত্যর৭থমিতরভ্ভবেৎ” ইতি ॥ 'অপঃ প্রণয়তীতি প্রকৃত্য শয়তে -৯ঘুন্ময়েন 

প্রতিষ্ঠাকামস্ত প্রণয়েখ, ইতি । তত্রীপাঁং প্রণয়নন্ত নিত্যেইপি প্রয়োগে মুন্মর়পাত্রমেব 

সাধনং। কুতঃ, নিত্যেপি পাত্রস্তাহকাজ্ষিতত্বাৎ। নঢচ লোকসিদ্ধং কিঞ্চিৎপাত্রমুপাদীয়ত 

ইতি বাচ্যং। শ্রোতে কন্মণ্যশ্তাচ্ছ তন্ত সন্নিহিতত্বাদিতি প্রাপ্তে জম: কামার্থং 
মুন্ময়মাম়াতং। তচ্চ সতি কামে যোগ্যং। ন হি পাক্ষিকং কামং নিমিতীকত্য প্রবৃত্তং 
নিত্যন্ত যোগ্যং ভবতি। পাত্রাকাজ। তু সাঁমান্ততো বিহিতেন নিবন্ততে।: “অপ? 
প্রণয়তি” ইতি হি পাত্রমন্থপন্তন্ত বিহিতং | তচ্চান্তথাহন্থপপন্ভা পাত্রং সামান্তেনাহক্ষি- 

পতি। তল্মানিত্যপ্রয়োগে তৎকাম্যং মুন্য়ং নান্বেতি। কিং ত্বিতরৎপাত্রং কিঞ্চিুপাদেয়ং। 
পচমসেনাপঃ প্রণয়েখ” ইতি নিত্যে পাত্রং বিধীয়ত হৃতি চেত্তহি কৃত্বাচিক্তহস্ত । | 

দ্বিতীয়াধ্যায়ন্ত প্রধমপাঁদে চিন্তিতং__“দেবস্ত ত্বেতি, মন্্ন্ত ভিন্নত্বমথ বৈকতা ৷ . এুক্য- 

প্রযোজকস্তাত্র ছুর্ববোধত্বেন ভিন্নতা । বিভাগে সতি সাকাজ্ফস্তৈকার্থত্বং প্রযোজকং । 

তম্মাদ্বাক্যেক্যমেতেন যজুরস্তোইবধাধ্যতে” ইতি ॥ দর্শপুর্ণমাসয়োরায়ায়তে--“দেব্ল্র স্ব! সবিতুঃ 
প্রসবেহশ্থিনোর্ব্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামগ্রয়ে জুষ্টং নির্বধপামি" ইতি। তত্র বাক্যানি ভিন্নানি 

ভবিতুমর্স্তি। কুতঃ। একত্বনিয়ামকন্ত ছূর্বোধত্বাৎ। অর্থৈক্যং বাক্যৈক্যে গ্রযোজকমিতি 
চেন্ন। একন্মিন্পদেহতিব্যাপ্রেঃ। পদসমূহস্ত বাক্যত্বে সমুহানামত্র বহুনীং সম্ভবাদাক্যং 

নাবধারধ্যত ইতি প্রাপ্তে জম:--যদ্বিভাগে সাকাজ্মবিভাগে এচৈকার্থ, তঁদেকং বাঁক্যমিতি 
নিয়ামকং। . বিভাগে সাকাজ্ষমিত্যেবোক্তেহতিবাপ্তিঃ শ্তাৎ্। পন্তোনং ভবে সদনং 
করোমি ত্বত্ত ধারয়া স্ুশেবং কল্পয়ামি তন্মিন্তসীদামূতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং 'মেধ 
জুমনস্তমান:” ইত্যত্র তশ্মিন্থসীদেত্যাদিপদসমূহত সাকাজত্বমস্ত্যতস্তদ্যবচ্ছেতুমেকার্থমিত্যুক্তং । 
ন হি তত্রৈকার্ধতমস্তি। পূর্বরসমূহন্ত সদনকরণমর্থঃ | উত্তরসমূহস্ত পুরোডাশগ্রতিাপমমর্ধ | 
স্টোনং লমীচীনং দ্ুশেবং জুষ্ঠ, 'সেবিতুং যোগ্যমিতি প্রথমবাক্যন্তা্থঃ। শ্রীহীণাং . মেধ 
্রীহিসারতভূত পুরোডাশেত্যর্থ। *-অত্র দো: সমূহয়োর্বাকাহ্যত্বমুতমবা দিসি. তদেরার্থ 

0). স্ককযনূর্কেদ--১১ : 



৮২ ধজ্জুর্বরবেদ-সংহিতা । | প্রথন কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

মিত্যনেন বার্মাতে । একার্থমিত্যুন্ডেহতিব্যাপ্তিঃ। ভগো বাং বিভজতু পুযা বাং বিভজত্বিত্য- 

নয়োভিননমন্ত্রত্বেন সন্মতয়োঃ পদবমূহয়োস্তাতপর্য্যবিষয়স্ত দ্রব্যবিভাগরপন্তার্থ সতৈকত্বা দ্যবচ্ছেভূং 
বিভাগে সাকাজমিত্যুক্তং। প্ররুতেহগ্রয়ে জুষ্টমিত্যাদিসমুহে পৃথরূ তে রি দেবস্থয ্বেতি 

সমূহো ন নিরাকাজ্ষঃ। একীকৃতে তু কংদন্তৈক এবাথো নির্বাপঃ | তনৈকবাঁক্য- 

ত্বনির্ণয়েনানিরতপরিমাণন্ত যজুযোহ্বমানং নিশ্চেতুং শক্যং | রি _্বা তে 
অগ্নে রজেত্যব্যাহারে। যদ্বাইনুষঞ্জনং। তনুরিতান্তশেষ্বাদধ্যাহারোহত্র লৌকিকঃ ॥ বেদাকাজ্জা 

পুরণীয়া বেদেনেতানুষঞ্জনং। অন্যশেষোহপি বুদ্ধিস্থে। লৌকিকত্্ব ন তাদৃশহ” ইতি ॥ 

জ্যেতিষ্টোন উপসদ্ধোমেষেবমায়ার়তে “প্ব। তে অগ্নেহ্য়াণয়া ওনুব্র্ষি্ঠা। গমহ্বরেষ্টোগ্রং বচো 

অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীভ. স্বাহী। বা তে আগ রজাশয়া। যা তে অগ্নে হরাশরা” 

ইতি। অয়দর্থ;ঃ--অরসা! রজতেন হিরণ্যেন চ নিম্মিত। ভগ্নেম্তিঅস্তনবঃ । তাস্ব।ছ্ঞা যেয়মুন্তা 
সাহতিশরেন প্রবৃদ্ধ। গহবরে তীক্ষদ্রব্যে লোহেই্নস্থিতা তর়। তন্। ক্ষৎপিপাষে গোবনাদ্যপণাঙক 

নীরহত্য।দিকং ঢ মহাপাতকং হতবানস্্াতি। তথ। চ ভ্রা্গণং--্উগ্রং বটে অপাবধীং ত্রেষং 

বচো অপাবধীভ. স্বহেতি। 'অশনয়াপিপ|সে ভ বা উঞ্ং বটঃ। এনন্চ নৈরহভাং ৮ ত্বেমং 

বচঃ ইতি। তত্র স্বাহান্তঃ প্রথনো মন্ত্র সম্প্ণবাকাহ্ানিরাকাজ্ছঃ।  দ্বিতারই্তীকমন্্রো- 

রাকাক্ষাং পুরযিভুঘুচিতো লৌফিকো বাক্যশেনোহপ্য|হভব্যঃ। ন ভি ভনুনদর্ষিষ্ঠেত্যাদিভাগ- 
স্তয়োরঘ্েতুং বোগাঃ। তন প্রথমমন্ত্রশেষত্বাদিতি গ্রান্ডে বনঃ-বে দকয়োন্মপ্যোর।কাজন 

 বৈদিকেনৈৰ বাকাশেষেণ পুরণীসা। ভতস্তনুক্বর্ষিষ্টেত্যাদিভাগ উত্তররোশ্ব্য়রঘখজাতে | 
যচ্ঠপ্যপাবন্তাশেষস্তথাহপি বুদ্িস্থঃ সন্কল্পনীঘ়াদধ্যাহারাৎ সনিকষ্যতে। তন্মাদনষ্গঃ কর্তব্যঃ | 

এবং চ সতি প্রকৃতেইপ্য্ীষোনাভ্য(পিত্যন্বিনক্পে দেবন্ত ত্বেত্যাদিপূর্ধভাগো জুষ্টামিত্যাদ্যতর 
ভাগশ্চান্থৃষঞ্জনীয়ঃ। নবমাধ্যারন্ত প্রথমপাঁদে চিন্তি তং-_পসবিব্যাদাহনীয়ং ন বাত? 

সগগতস্ততঃ | উহ! নাবিকৃতঠ্ৈন নির্ব্াপাঞ্থরসন্তবাৎ" উতি॥ “দেবন্ত তা অব্তুঃ এসবে” 

ইত্যম্মিয়ে মন্ত্রে সবিত্রশ্থিপৃষশন্বাঃ কম্মসঙ্গতং দ্েনতারূপঘর্থনভিধাডুমহন্তি। তথা সতি দুষ্ট 
ঠপ্রয়োজনলাভীৎ। অগ্রিশ্চ কঙ্মানমবেত| দেবতা । ত৩ঃ কদ্মচিদিপ বাতপতভা। সবি।দিশন্বৈ- 

রগ্সিরভিতীয়তাং। আথোচ্যতেইগ্সিশবেনৈবগরেরভিপাঁনা পুনজ্তদভিধানং ব্যর্থ। কিং ট 

দেবতীন্তরেযু রূট়ান্তে শব! নাগ্লিভিদধ্যরিতি। এবং তর্হি তান্তিজ্রে। দেবতা অগ্রিনা সহ 

কর্্মণি বিকল্প্যন্তাং। ততঃ প্রাকৃতগ্ত মন্তরন্ত বিকৃতিঘতিদেশে সতি সবিত্রাদিশবস্থানে তত্তদ্েব- 

তাঁবাচকশ্; উহনীয় ইতি প্রাপ্তে জনঃ-নাোহঃ কর্তবাঃ। কৃতঃ। অবিক্কতত্তৈব মনন 
নির্বাপশেধতেনাম্বয়সম্ভবাৎ। ন হি প্রকৃতাবগ্রিন। সহ সবিত্রাদিদেবতীনাঁং বিকল্পো বাক্য- 

ভেদাদিদোযপ্রসঙগাৎ। তন্মা্ির্বাপন্তাবকানাং সবিত্রাদিশব্দানাং কর্ম্মণাসমবেতারত্বাননাস্ত,যহঃ | 
'ততরৈব্যগ্তচ্চিন্তিতং--“তত্রাগরিশব্দো৷ নোহঃ স্তাদুহো। বা স্তাবকত্বতঃ | সবিত্রাদিবদছে। নো 

সমবেতার্থবর্ণনাৎ” ইতি ॥ তস্থিন্ পূর্বোক্ত এব মন্ত্েয়ে ভুষ্মিত্যয়মগ্রিশন্দো বিক্কৃতিযু 
: নোহনীয়ঃ। কুতঃ। দেবতাত্তরবা চিসবিব্রাদিশববদ গ্রশব্বস্তাপ্যত্র নির্বাপস্তাবকত্বেন পাঠাদিতি:, 

প্রাপ্তে জমঃ-বিষমো. দৃষ্টান্তঃ। কর্মণ্যসমবেতার্থাঃ সবিত্রাদিশবাঃ। অগ্রিশবস্বাগরেয়ে কর্মাণি 
দমধেতসর্থং ভ্রতে। নম্বত্র জুষ্টশবোহসমবেতার্থঃ, নির্ববাপাৎ পুর্বং হবিযো৷ জুষ্টত্বাভাবাৎ। 

চ এও 
চা 

৬ 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক |] কৃঞ্ণ“যগুর্রেদ-মন্ত্ | ৮৩ 

তগ্যোগরদগ্রিশব্দোহপি তথা স্তা্দিতি চে২। মৈবং। জুষ্টং যথ! ভবতি তথ! মির্বপামীতি 

ক্রিয়াবিশেষণত্বেন ভবিষ্যজ্জেষণপরত্বে সতি সমবেতার্থত্বাৎ। তস্মাৎনূর্যযাগে ক্র্ধ্যা় জুষ্টং 
নির্বপামীত্যেবমৃহনীয়ং । এবং চ সন্তি প্ররুতেশ্পীন্দ্ায় বৈধূধায়েত্যদ্যুহঃ কর্তব্যঃ | 

দ্বিতীমাবা।রন্ত প্রথমপ|দে টন্তিতং_-“উহপ্রবরনাক্জাং কিং মন্ত্রতাইস্ত্যথ বানহি। মন্তরস্তদেক- 

বাক্যত্বান্ন" তন্লক্ষণবর্জন[৮ ইতি ॥  ণ্অগ্রয়ে জুষ্টং নির্বাপামিত  ইত্যন্ত সৌধ্যচরৌ 
সূধ্যায় জুষ্টমিত্যেবং  পদাস্তরপ্রক্ষেপ উহ্ঃ। অদীক্ষিষ্টারং ব্রাঙ্গণ ইত্যন্ত মন্ত্রন্ত শেষত্বেন 
প্রয়োগকালে “দেবদত্তোই্য়নিতি ব্রাহ্মণনীমধেয়বিশেষং পঠস্তি। তথা! বরণমন্ত্রেযু আঙ্গিরস- 
বার্ম্পত্যভা রদ্বাজগোত্রং ব্রাহ্মণং ত্বা বুণীমহ ইতি প্রবরং পঠস্তি। এতেষামূহপ্রবরনামধেয়ানাং 

মন্ত্তনস্তি। কৃতঃ। মন্ত্রেণ সহৈকবাক্যত্বাৎ ইতি চেন্সৈবং। যাক্ধিকপ্রসিদ্ধিরপত্ত মন্ত্র 

লক্ষণন্তোহাদাবভাবাৎ। ন হ্যধ্যেতার উহদীনন্ত্রকাণ্ডেহধীয়তে। তশ্মানাস্তি মন্তরত্ং | 

তথা সতীন্্র বৈযুধার জুষ্টমিত্যাদাহস্ত মন্বত্বাভাবাৎ স্বরবৈকলোহপি মঞ্ত্রো হীন ইত্যাদি- 

নো দোষে মূ ভপ্যিতি। ভদেবং মন্্সন্তাবিতা বিচার! দর্শিতাঃ | 

সণ প্যাকরণং। 

কর্মণে নানিত্যাধিশবেষু নশ্বিষর়গ্রেভ্যাপিকং পর্বেভুং বথ|বে।গনভুসন্ধেয়ং | বেষশনে। 

বৃষ!ণিঃ।  'প্রথমদ্িতীররে|দবর্বশব্দয়োর্বকা[দিহ্বেন পদাৎ পরত্বং নাস্তীতি নিঘাঁতাভাব 
ভতীরশ্য ভ২ ধব্বেভোবং পদাদুত্তর্বাদপ্তি নিঘাতঃ। যোহস্মান্ব,বর্বতি বং ধূর্বাম ইত জা 
নোগানিথাত| নিষিদ্ধ | পনিপ|ৈর্যগ্বিওন্তবুবিন্লেচ্চে্চণ কচ্ছিদত্রযুক্তং। (পণ ৮১৩) 

'গুহগারাদিভিধুজং ন নি গতে। মনিপপ্রিশক্রে|১ কিন্প্রতান্ত নিস্কাদ|ছাদাত্বঃ ৷ জুষ্টশনো 
গ52 | ই বুধদি। বণ 'শ1হবগঠাতি দেবহরিতাত ঠ২পুক্ুষে এ দ্বিতীয় স্ত- 

পূর্বপন পররৃতিদ্বরঃ গ্রাপ্তঃ। সন. চ ঈন্পৰ গ্রকতি্রেণ বাধ্যতে। অহ তচ্চিত্যব্যয়পূর্বপদ- 
৮ 

প্ররৃতিস্বরঃ | ভপিদ্ধীন টা র লুট প্রন্যরাত পূর্বান্ত ধাশদন্তোদাত্তত্বাৎ সমাসে কছুত্তরপদ- 

প্ররুতিম্বরঃ| দূ হন্বেতি গহং। প্রেক্ষ উত্যাোভুরপদ|দেরন্ুদা ভ্তবেহপি স্বরিতো বাহনুদাত্ত 
ইতান্ত বিকল্পিতত্বাদেকাদেশ ইত্যুদানতঃ । মা টা ত্র চাদিলোপস্থত্রেণ নিঘাতন্ত বিকল্পিতত্বা- 

দ্াতুস্বরঃ। বতশন্দে| বৃষাদিঃ। সবিতুরিত্যত্র প্রাতিপদিকাস্তে।দাত্তস্ত বিভজ্ঞযা সহৈকাদেশে 
সত্যুকার উদীত্তঃ। প্রসব ইন্যব্র জ্ধাতোরপ্রত্যর়ে সঠি তন্ত পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। 
ততঃ মমাসে কৃদ্রন্তরপদপ্রকৃতিত্বরে প্রাপ্তে তদপণাদঃ “থাথঘঞ্ ্তাজবিত্রকাণাং* ( পাৎ 
৬-২-১৪৪ ) গতেঃ কারকডপপদাচ্চোত্তরেঘ[ং থাদীন।মষ্টান।ং প্রত্যয়নানস্ত উদদাত্বঃ স্তাৎ। 
পৃষণ ইত্যত্রানদাত্তস্ত চ যত্রেতি বিভক্তিরদাত্ত!। অগ্নীষৌমাভ্য। মিত্যগলিশবস্তাস্তোদাত্বত্বাৎ 
সোমশবন্ত চাহছাদত্বত্বাৎ সমাসে দেবতা দ্বন্ৰে চেতি যুগ্রপছুভয়োঃ প্ররুতিস্বরত্বং : উশব্ন্তা্থ- 
দাত্বত্বং স্বরাদিপাঠে নিপাতিতং। সহ্শবন্ত নিপাতত্বাভাবেন ফিটুস্বরঃ। : স্ফাত্যা ইত্য্র 
ক্কায়ীধাতোর্স্তাহুততরস্ত ক্তিন্ প্রতায়স্ত নিবেন স্কাশবন্তোদাতত্বপ্রাপ্ডাবপ্যুদাত্ত্ত নিচে! 
ুপ্ততবাহুদাত্তনিবৃতিস্বরেণ ক্তিন্নদাত্ত ইতি উদীত্বঘণ ইতি বিভক্তিরুদাত। অরাতিশবস্ত নঞ্তৎ- 
ুরু্াদব্যপূর্কপদপ্রক্কৃতিসবরতং। সুবরিতি বৃষাদিঃ। অভীতি ফিট্ম্বরঃ| বীত্যুপসনা্রঃ। 



৮৪ যঞ্জর্ধেদ-সংহিতা ৷ [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

দু হস্তামিত্যত্র বাক্যাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। গ্াবাপৃথিব্যোরিত্যত্রোদাত্তযণ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা । 

উপস্থৃশব্াঃ পূষোদরাদিঃ ॥ ( ১অষ্টক --১প্রপাঠক--৪আন্বাক )॥ 
4 রর 

রখ 

মন্ত্রার্থ-ভা।লে চন 
পা নজতলত | 

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ব্যাখ্যার সচনায় ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,--এই চতুর্থ অন্ুবাকের 
মনত্রসমূহ হবিনির্বপন মন্ত্র। পূর্ববন্তী অম্নবাক্ত্রয়ে পর্বদিনের কর্তব্য নিরূপিত হইয়াছে । তার 

পর চতুর্থ হইতে আরন্ত করিয়৷ পরবর্তী দশটা অনুবাকে প্রতিপদ্দিনের কর্তব্য নির্ধারিত। 
সেই কর্তব্য-সমূহের মধ্যে প্রথন কর্তবা-ছবিনির্বপন । চতুর্থ অন্থবাকের তাহাই প্রতিপাগ্ঠ। 

নিনিয়োগ-সংগ্রহ এবং কুত্রগ্রন্থাদি হইতে গ্রমীণ-পরম্পরা উদ্ধত করিয়া ভাষ্যকার এই 
চতুর্থ অন্ুবাকের মন্ত্রসমূহের থে বিনিয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে কর্মারস্তের সচনায় 

প্রথমে “কর্মণে প্রভৃতি মন্ত্রে হস্তদয় গ্রক্ষালনে হস্তদ্বয়কে পরিশুদ্, করিয়া “বেষায় ইত্যাদি মন্ত্র 
শূর্প ধারণ, “প্রত্যুষ্টং প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শূর্পকে সম্তাপিত করিয়, খুরসি” প্রতি মনে শকটের 
ধুর স্পর্শন ; “ত্বং দেবানাং; প্রস্থতি মন্ত্রে ঈষ, স্পর্শ করিয়া প্দুতহ' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটে 'আরে|হণ 
করিবে। তার পর উর্ধস্তবিক্ষং মন্ত্রে অপচ্ছাঁদনাস্তর “সিত্রস্ত' প্রভৃতি নক্চে “বির” প্রতি 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর “দেবন্ত” প্রভভতি নন্্ে অগ্নিনির্ণ গন, ণঅগ্রীষোধাভা।ং প্রন্থতি 

মন্ত্রে পূর্ববান্ষঞ্জন, “ইদং, প্রস্ততি মন্ত্রে স্পর্শন এবং স্ফাত্যৈ* 'গ্রহ্থতি মন্ত্রে অভিমন্বণ বিধি । 

অতঃপর “মুবরভি? প্রভৃতি মন্ত্রে নির্বপ্ত অগ্নিকে দর্শন করিয়া 'বৈশ্বা” প্রতি মন্ত্রে পুর্ধবগ্রিকে 

দর্শন করিবে * অতঃপর “দৃংহন্তং প্রন্টতি মঞ্ে সেই অগ্রিকে ভূমিতে স্থাপন করিয়া, "াগ্নে 

হব্যং রক্ষস্থ মন্ত্রে সেই অগ্রিকে অভ্ভিমদ্রিত করিবে। 

এইরূপ বিনিয়েগ-ক্রমে ভাষ্যকার প্রথম মন্থ্ে হস্তদয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মনে শূর্প, চতুর্থ 
মন্ত্রে বহি, পঞ্চম মন্ত্রে শকট, যষ্ঠ মন্ত্রে বীহি-সমূহ্, সপ্ন মন্রে দ্বার, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে পবিত্র, 
দশম ' একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে এবং তৎপরবর্তী মন্ত্-সমূহে হবিঃ প্রস্ৃতি সম্বোধন অধ্যাহার 
করিঝলছেন। তদন্ুসারে মন্ত্রের বে অর্থ নিষ্ষাশিত হইয়াছে, ব্যাখ্যা-প্রপঙ্গে তদ্ধিষয় আলোচিত 

ইইবে। আর তাহাতে .বুঝ। যাইবে-কি কারণে এবং চি প্রকারে আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ 

পা অবলম্বন করিয়াছে । 

'_ পূর্বেই বলিয়াছি, ভাষ্যকারের ব্যাণ্যা ক্রিয়াকাগ্ডের অনুসারী । তাই খাগাদি অনুষ্ঠানে, 
তদ্ধপকরণ সামগ্রী কোন্ ষজ্জে কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, এবং কোন্ প্রকারে কিন্ধপ পদ্ধতি-ক্রমে 
যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে কি ফললাভ হওয়ার সন্তাবনা, ভাষ্যকর তাহাই প্রদর্শনের 
প্রশ্নাস পাইয়াছেন। তবে ভাষ্কারের ব্যাখ্যা হইতে মনে একটী ভাবের উদয় হয়। মন্ত্-সমূহে 
এই যে পলাশ শা", দর্ভ, শূর্প, শকট প্রভৃতির স্বোধন দোঁখতে পাই, তাহাতে কি বুঝিতে 
পারি? আধুনিক বিজ্ঞান তয়দিন হইল, যে সকল তত্বের মাত্র কতবাংশের মীমাংসায় সমর্থ 
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হইয়াছে; পূর্বস্থরিগণ যে শ্মরণাতীত-কাল পূর্বে সেই সকল তথ্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, 
তাহাই বুঝিতে পারি না কি? এখনকার বিজ্ঞান গর্কোন্নত-কষ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন,-- 

উত্ভিদে প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে, হৃদয় আছে--স্ুলতঃ প্রাণীর হ্যায় উড্ভিবও প্রাণধারণ 

করে, তাহাতেও অনুভব করিবার শক্তি আছে; 'আর সেই ঘোষণীয় জগৎ বিশ্মিত হইতেছে। 

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝ! যায়-_-উত্ভিদে প্রাণ-শক্তি-সঞ্চারে, অচেতনে চৈতন্য-সম্পাদনে 

প্রাচীন আধ্য খাষিগণ, আধুনিক বিজ্ঞান জন্মিবার কত সহ সহস্র বৎসর পূর্বে, সমর্থ 
হইয়/ছিলেন'! এখানকার গরু কথ! কহে না । মন্ত্রে বুঝা যাঁয় না কি--তখনকার গরু বাকৃশক্তি- 

সম্পন্ন ছিল! অথবা, অধ্বধ্য প্রভৃতি এমন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এবং মন্ত্রের এমনই আশ্চর্য্য 
শক্তি যে, মন্ত্র গ্রয়োগ করিলে পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের মুখেও বাক্যন্ুসতি হইত, উদ্ভিদাদিও 

প্রাণিপর্যযায়ের মধ্যে পরিগাণত হইত, তাহারাও মানুষের ন্যায় “কথা কহিতে পারিত এবং 

আদেশ পালন করিত! কিন্তু কর্মবৈগুণ্যে অধুনা মানুষের সে ধারণাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত 
হইয়াছে -সে আত্মশক্তি তাহারা হাঁরাইয়া ফেলিয়াছে! তাই আর তাহার! মন্ত্রশক্তির 
প্রভাবের বিষয় ধারণ! করিতে পারে না; তাই আর তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় না__ 

শক্তি-সঞ্চার করিতে পারিলে অচেতন উদ্ভিদের প্রাণেও স্পন্দন অনুভূত হইতে পারে, এবং 
বাকশক্তিহীন পশুপক্ষিগণও ঘান্ষষের হ্যায় বাক্শস্তিসম্পন্ন হইতে পারে! শক্তি হারাইয়াছে 

বলিয়া অধুন! মানুষের এই চিন্তুদৌর্বলা উপস্থিত হইয়াছে। তাই আর তাহারা সহসা 
ব্দেমন্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে চাছে না; তাই তাহারা মন্ত্রশক্তির অলৌকিক প্রভাবের বিষয়েও 

সন্দিগ্ধচিত্ত । কিন্তু মন্ত্রের শক্তি এখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে-ঘদি প্রকৃত জুরলয়ে ছন্দোবন্ধে 

উচ্চারিত হয়। স্থতরাং মানুষের মতিগতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের বিভিন্নতা সাধিত 

হইয়াছে । দেশকাল পাত্র অনুসারে শব্দার্থ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। বে সময় শত্যাদিতে বেদ- 

মনের এপ ভাঁব পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তণন 'আবাহনকারীর শক্তি-সামর্থয 'ধ্যানধারণাসাঁধন| 

তন্যন্ূপ ছিল। পূর্বেই বলিয়ছি-__-এমন এক দিন ছিল, যখন ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যাইত ! 
সেদিন এখন 'আর নাই। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ 'আধুনিক-কালের উপযোগী সহজবোধ্য করাই 

প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বেদ-মন্ত্র বিশজ্রনীন ভাব পূর্ণ। যিনি যে দেবতার উদ্দেশ্টে যে 
ডাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে চাহেন, তিনি সেই ভাবেঈ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন 

'আধ্য।ত্সিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধ পক্ষেই ব্যাখ্য।র উপযোগিতা সপ্রমাণ হইবে। 

ভাষাকারের মতে প্রথম মন্ত্রের সন্বোধ্য - হস্তদ্ধয় । লৌকিক কার্যে হস্তদ্বয় পরিশুদ্ধ না 
করিলেও চলিতে পারে ; কিন্তু দেবতার কর্মে হস্তদ্বয়কে প্রক্ষালিত করিয়া পরিক্রত ও বিশুদ্ধ 

করিয়া লইতে হয়। নচেৎ, দেবকার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই জন্যই হস্তদ্বয়কে 
বিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজন । মন্ত্রের অর্থ__“দেবকার্ধ্যে নিয়োগের উদ্দেশ্ঠেপ্রক্ষালিত তোমাদিগকে 

ধেন দেবকার্য্ে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই।” এক হিসাবে আমরাও ভাষ্যকারের এই অর্থেরই 

অনুসরণ করিয়াছি বটে) কিন্তু আমাদের সম্বোধ্য হইয়াছে--জ্ঞানভক্তি বা সদসংচিত্তবৃত্তি। 

মন্ত্রে ভাব হইয়াছে,_-হে জ্ঞানভক্তি অথবা হে আমার সদমৎচিত্তবৃত্তি ! তগবানের গ্রীতি- 
হেতু়ত সংকর্ণসাধনে ( ভগবানের কার্ধ্যে ) ঘেন তোমাদিগকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ ছই। 



৮৬ ঘর্রেদ-সংহিত| | [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন। রহিয়াছে : 'আগ্মসামখ্যে 'অসানর্থের অনুভূতি রহিরাছে এবং ভগবত্শক্তির 

“সহায়ভা-লাভের কামনা রহিয়াছে : গর সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গাম কম্মের উদ্লীপন।ও বিদ্বান আছে। 

হ্তদ্ধম যেমন লৌকিক কার্ধোর সহায়ক : গান্তষের জ্ানভ্চি, সদসতচিনবৃন্তি সেইবপ 

পরমার্থিক কঙ্ছের নিদানভত। এখানে কনম্মাকন্মের বিঢার- প্রপঙ্গ উখাপিত হয়। কম্মের 

বিভিন্ন স্তর-বিভিন্ন পর্ধ্যয়ি। সেই স্তব্র-পর্য।ঘ বিশ্লেষণে প্রকৃত কন্ম কি-_ভগবানের গ্রীতি- 

হেতুভূত কোন্ কশ্ম, সাধারণ নানুষের পক্ষে তাহা! নির্ণর করা সুকঠিন। জ্ঞানের দ্বারা তাহা 
নির্ণীত হয়, আর ভক্তির দ্বার! তাহা সমাহিত হইয়া থাকে । “তৎকর্্শ হরিতোষং য্--তাহাই 

কর্ম্মপদবাচ্য, বাহাতে শ্রী্রি প্রীত হরেন -এই যে শাস্ত্রে/ক্তি, এই ষে পরম-তত্ব, জ্ঞানই সে 

তত্বের সন্ধান দেয় । তাহ নস্থে অ|মর। এক পক্ষে জ্ঞানভন্তিকেই সন্বোধ্য বলিয়া নির্দেশ 

কগিঘছি। আব।র*টিভ্তবৃত্তি না সংযত শা হম, দন বদি সংকলনের গ্রতি প্রধাধিত না হয়, 

নন যদি উচ্ছ আলাচশণ করে, কাহার সাপা-নে কন্ম নন্পাদন করে! দানুধের মধ্যে সৎ ও 

'শামৎ উভয় বৃভ্ভি বিমান । উভরকে নিরাপত করি, শুভগণে পরিচালিত করিতে পাহিলেষ্ 

ফলন লভেও সম্তাব্ম।। অন্ধ 515 বলিঠেছ্নতন্নধি এগবানের গ্রীতিকর কন্মের শন্ুঠান 

করিতে ঢা, জন € ভা্রন্প 'অুণ ছাঝ। মগ্মাতক্গঅনুশ উদ্থ্ণ হনকে ও ভাহার 
4 তরি রঃ টি 67 কিনি রি হত টির ডঃ এটিতে চি পি নিহিত রি রর 

বুক্তিসমছকে নিরহিত কর । নাছিঞ। অও-ভগখানের গ্রীতিকর কোন কম্ম 1 তাহ 
গ্রে দাপন। ০ মাতা রা কি শন মনত চিতরগ্ি মেন ঠগণানের প্রীতিকর কম্ম 

সম্পাদন বিনিঘভত কপিছে পগ্রি। 

গেছ 'আহ্ভবনাপ ফলেই দার লঞ্ধে পাখনা ইঠাছে, কেঠে ঘন" আমি হোনাকে 

বিশ্বাযাপা ভগবামের সেবায় স্ানদিননেন শাশান্্ নিন ও বারি তন ন।, সছাল্ 

পরিণ্যাঙ্ির গগ্ঠ* ভগনান তোমাকে নিয়ে ছঠ করিরাচ্েন। মানবের নগ সিযুলাপার | 

হই-মথীর মধ্যে আনন অধাগ্রাধান। (হশি কালের গতি সমভাবে কপাগারারণ | ভিবে 
যে তিনি মানযকে হৃষ্টির শ্রেগস|মগা করির। আআহাতে কেট ঘনোবৃভি ও মদসহ বিচার 
প্রণীন করিযীছেন, তাহার কারন আগ/বপ। নাশষ যাইতে উগবৎপরায়ণ হর, সেইভগ্ঠা 

তিনি তাহার স্বাধীন ইচ্ছাণভ্তি রান করির।ছেণ।  মাগধের চিন্তবৃন্তি বাহাতে ভাত।র 

প্রতি প্রধানত হর, শন খাহ।তে তাহার ধেবায় তাতারই কর্মসিম্পাদনে বিনিধুক্ত ভয়, 

ইহাই ভগবানের 'অভিপ্রান্ম। 'প্রগন মন্বে তা আগনার অসামর্যের ও সঙ্কল্পের বিষয় 

প্রখ্য।পিত ক্রিয়া, প্রার্থনাকারী দিতীয় মন্ত্রে আপনার অন্তরকে ভগবৎকম্খী-সম্পাদনে উদবৃদ্ধ 
করিতেছেন। এথানে বিশ্বপ্রেমিকতার ভাগ আপিতে পারে। ভগবান বিশ্বব্য(পী ; বিশ্বের 
প্রতি সামগ্রীর সহিত. তিনি ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান ) প্রতি অণুপরনাণু তাহারই বির।টত্বের 
অভিব্যক্তি। তীহার সহিত সখ্যতা স্থাপনে, তীহারই কর্শ-সম্পাদনে, সেই বিশ্বপ্রয়োজনের 
বিষয়ই সুচিত হয়। নচেত্ ব্যাপ্তিমান লৌকিক যজ্ঞের নিমিত্ত শূর্পধারণে পারলৌকিক 
মজল-সাধনের কোনই সার্থকতা দেখিতে পাই না । আমরা তাই মনা-পধোধনদূদক এই মন্ত্রে 
পূর্ষ্োক্তূপ তাৎপর্য্যই উপলব্ধি করি। 

তৃতীয় মন্ত্রে শরুনাশের গ্রার্থন! বিচ্যমান| গশুভকার্ধো অসংখ্য বিশ্ব। সৎকর্মসাধনের পথে 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক |]. কৃষ্ঃ-বজূর্বেবদ-মন্ত্র ৮৭ 
অন্তরার পদে পদে বিগ্বপান! মন একে চঞ্চল; তাহাতে বাদ অসদবৃন্তিব উপদ্রবে নে বিধ্বস্ত 

হয়, তাহা হঈলে সকল কার্য পও হইবে । তাই মিরর নিকট অন্তশক্রণ আক্রমণ হহতে 

তাহ|কে রঙ্গ! করিবার প্রার্থন৷ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । মন্ত্রে বলা হতেছে_এহে ভগবন্! 

আমদের অন্তরস্থ নেই পরম শক্রগন ব্দি ও | তাহার| এমনহ ভাবে বিদ্ধ হউক, থেন 

তাহাদের এ না থাকে) দন্েগ অন্তত রিও, পদে তির রকনজ।তিকে নির্দেশ 

করিয়াছেন। রাক্ষমগণ বজ্জে শিপ উত্পাদন কগিভ | তাই তাই|দিগকে দগ্ধ পে ভা 

মন্ত্রের প্রার্থনা । “অরাতি' শবের বুৎ্পাত্ত রো ও[ধ্ুক।র নিদদেণ করেন দজ্ঞকশ্মে 

দগ্সিণায় ও দানীদতে বিপ্র উৎপাদন করিভ খণিগ্রাত জর জোতি জাত দান, তাহার 

প্রতিবন্ধক ) নাছে শরুগণ 'জভিহিহ হহত। আহার দ্ধ ঝা দিনষ্ট হলে, যজ্ঞে খিদ্ন দটিবে না, 

ইভই থেন মঞ্জের লক্ষা। তাহারা এবিগুপ্ু। অথাহ ভাহাদেন বংশ নাশ হউক, ততীয় মন্ত্রে 

| নি আাঁদর। |স্ক অন্ধে রাগসজাতির 
গত হথণ বভানহকাঙা লোকবিশেবেদর এডি বশ অন্য দোথছে গাত না|  উতে কালা- 

থে ধস এব দা চা তি €€ নি এহন পূ 5|খ।ণ ভ|৭)। ভিসন £ [15 নিত 

টি টা ক - -০া 15 পি ) বি শা ৯5৮ 7৩ শা 1 চি *০১]স্্ন ৯ রি সম ১ চে 

বান্দল৭ “কান? অন্বজ নাই ছি9৬১ অনাগত ও দওযান টিন শাল ধদিয়। মানুষকে থে 

মা এপ জি? পুরিকে 

শহ। অহণিশ উ ৪ কিভেত 2) থে শকুন অনল আতা অতক্াএানণহ অন্তত হহভে প।রিতেছে 

র্ ৯ 
তত নও আদ্র মনে কলি, মহ শরহ মনের অগনদণ | এহিশ জগ । ভোহ তিন কটু ভান 

করিতে পারে) ভগব্দারবন।ন গে নিনপানের শা ভঙাপের নাগ নল তত্ঠাক্ি হয় না। 

কিন্ত বে শর অংকম্মবিঘাভক, দে শক তোলার মন্দ সদ্দেভ নিউএপীকারতেছে তোমার সহিত 

[ন নিত্য পিএন।ন পভিয়ছে, তোমার শিভ্যনহচর- কা।ঘফো।ব।দ সিপুবগ, তমার খিদ্বান্ত পথে 

পরিচাণিও করিবার প্রধান পবাধশধাতলোভনোহাদদন্দাতধ্য গভৃতি তোম।র পরম শত 
নহে কি? তাহীরাহ হুদন়ের শোণিতশোধক । তাহাদের অপেক্ষা রাশন-শক্র দ্বিতীয় আছে 
কি? 'আমরা ঘনে কপি, মে টস সকল শব ্রতিই লক্ষ্য 'আছে। গ্রর্থনাকারা কহিতেছেন, 

_-গমে সকল শক্ষ বাপি বিধপ্ত না ভয়, হে ভগবন্। তাহা হনে তো তোঘার পুজায় সমথ হই 

না! ক্ুপ। কারিরা তাহাপিগকে বিনাশ কর নিরুপর্দবে আগনার কর্মে নিয়োজিত হই, 

চতুর্থ ও পঞ্চন মন্ত্রে নহি, ভায়ামতে, গে.শকটের সধন্ধ খযাপন কলা হইয়াছে । চতুর্থ মন্ত্র 

গ্রথম ভাগে অগ্রির সন্বোবন বিগ্ঃমান দেখিতে পাই । ব্রাহি-রূপ হবিঃনবহনকারা শকটের বুগে, 

বলীবদ্ববহন-প্রদেশে (অর্থাৎ শকটের মগ্ধুখভাগস্থ লঙ্বমান ক।ষ্খণ্ডের যে অংশদয় বলীবর্দের 

্দ্ধদেশে 'অবন্থিত থাকে ), হিংসক অগ্নি বিদ্বান থাকে । প্রথমে সেই অগ্রিকে সম্বোধন 

করিয়া বলা হইরাছে,-হে বঞ্চি! তুদি হিংসক। 'ঘতএব পাঁপরূপ শক্রকে বিনাশ কর। 

আর বজ্ঞবিপ্নকারী বে সকল রাক্ষন আমা দগকে হিংসা করে, তাহাদেরও বিনাশ-সাধন কর। 

অলস্যাদিরূপ বৈরিগণ -_বাহাদ্রিগকে আমরা বনাণ করিতে উগ্ভত, তাহাদিগকেও ধিন& কর। 

গৌ-শকট স্পর্শ করিয়। এই মন্্রটী উচ্চারণ করিতে হয়। তরাং চতুর্থ মন্ত্রের সমুদ্ার অংশের 

প্রারথনাই তদমুসারে রাক্ষ-ধ্বংসের উল্লেে গরযুক্ত হইছে, বুঝিতে পারা থায়। পঞ্চম মন্ত্রট 

ভাষ্যকারের মতে শকটকে লক্ষ্য করিরা উচ্চারিত হইর়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, “হে 
শকট | তুমি দেবগণের সহিত সবন্ধ-বিশিষ্ট ) তোমাতে ধান্তাধি হবনীয় দ্রব্য সংবাহিত হয় বলিয়া 



৮৮ যগুর্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

তুমি বাহক-শ্রেষঠ ) চর্মমাদি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া--তুমি “সন্গিতম+ ) ত্রীহি (ধান্তাদিতে ) পূর্ণ থাক 
বলিয়া “পপ্রিতম+ ; তুমি দেবতাগণের প্রিয়, এই হেতু 'জুষ্টতম ) এবং ব্রীহি-পরিপূর্ণ শকট- 
ৃষ্টে দেব্গণ আহত হইয়া! শীঘ্র আগমন করেন বলিয়! তুমি “দেবূতং | তুমি হবি দানকে দৃঢ় 
কর, হিংসা! করিও না।” ইত্যাদি । বল বাহুল্য, এরূপ অর্থে পূর্বাপর সামগ্ীস্ত রক্ষা করা 
নৃকঠিন হয়। ধান্ত বা যবপুর্ণ শকট বদি মন্ত্রের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদ-নিন্দকগণ বেদকে 
চাঁষার গান বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যাহা হউক, মন্ত্রের এবনম্বিধ অর্থ সঙ্গত 

বলিয়া মনে হয় না। এহসাবে ধাহার! বেদ-মন্ত্রের অর্থকে অনাবহ্ঠক বলিয়! মনে করেন, 

তাহাদিগকেই বরং বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু যাহারা অসংলগ্ন অন্ায়ার্থ অধ্যাহার 
করেন, তাহারা ধর্মের ও সমাজের অনিষ্ট করেন মাত্র । 

' যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্্র্ধরে জ্ঞানদেবতার ও শুদ্ধসত্বের সন্বোধন আছে। 

তাহাতে যে ভাবার্থ আসে, তাহা সর্বকাঁলে সর্বথা গ্রহণীয়। আমাদের মর্মান্ুসারিণী-ব্যাখ্যায় 

ও বঙ্গানুবাদে সে ভাব উপলব্ধ হইবে। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মানুষ হিংস্র শক্রর দ্বারা নিপীততিত 

হয়। শক্রর মধ্যে প্রধান শত্রু -অন্তঃশক্র । জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকাঁর দূরীভূত হইলে, সে 
শক্র বিন হয়,--জ্ঞানালোকে হৃদয়ে দেবভাব শুদ্ধনত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সে পক্ষে মন্দ 

পরম সৃদ্ভাবমূলক | মন্ত্রে আপনার ইষ্টদেবত৷ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং আপনার 

অন্তরকে বিশুদ্ধ করার পক্ষে প্রধত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্তর্বয়ের ইহাই তাতপর্ধ্য বলিয়া মনে 
করি। ভগব্-কুপায় হৃদ দেবভাবের সমাবেশে দান্ু পূর্ণতা প্রীপ্ত হয়, ভগবানের স্বরূপ 
অবগত হইয়। তাহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এবং পরমানন্দ-লাঁভে চরিতার্থ হয়। 
মানুষ ভগবদনুসারী ভগবৎপরায়ণ হয়,_-ইহাই তাহার অভিপ্রায় । 

ষষ্ঠ মন্ত্রে অবিচলিত-চিত্তে একাগ্রতার সহিত ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট থাকিবার সঙ্ক্ 
বিগ্থমান। ভাষামতে মন্ত্রের লক্ষ্য--ব্রীহাদি। ত্রীহি-সমূহ যাহাতে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়, অপ্রিচ অনুষ্ঠাতার কর্মম-বৈগুণ্যে যাহাতে তাহাদের উৎপাদনে বিদ্ না ঘটে -ভাষ্বে সেই 
ভাব পরিব্যক্ত। আমরা কিন্তু তাহ! মনে করি না। আমাদের মতে, মন্ত্রের লক্ষ্য - ব্রীহি নহে; 
মানুষের “চিত্ববৃত্তি' । মরণ আর কিছুই নহে ;-.আপনাকে লোকসমাজে পরিক্ষীণ করা। 

সংসারে জীবিত থাকিকাই মানুষ মৃত, যদ্দি তাহাতে সংকর্ের লেশমাত্র না থাকে । তাই 
“কীন্তি্যন্ত সঃ জীবতি*-_মরিলেও মানুষ জীবিত থাঁকে, সৎকর্মীনুষ্ঠানে যদি তাহার কীর্তি 

প্রতিঠিত হয়। মন্ত্রে তাই প্রীর্থনাকারীর সঙ্কল্প পরিব্যক্ত হুইয়াছে-_“ীকান্তিকত৷ সহকারে 
যেন ভগবৎবর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হই। আত্মশ্লাঘাদ্িরপ শক্র যেন মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি না করে।, 
অর্থাৎ, আমার চিত্ত ভগবানে তন্ময় হইয়া রহুক ; চিত্ববৃত্তি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকুক। আমার 
অন্তঃশক্র যেন আমাকে বিপথে পরিচালিত না করে। 

সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যাদির বিষয় আমাদের মর্্ধানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদ ভষ্টব্য | মন্ত্রটী 
দ্বিবিধভাবে প্রযুক্ত হয়। প্রথম দেবপক্ষে, দ্বিতীয় দ্ীঃসমোধনে ৷ দ্বিবিধ ভাবে মন্ত্রের ষে অর্থ 
হয়, তাহা পূর্বোক্ত মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গান্থবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। ভাব্যমতে মন্ত্রট 
“করিত্যমান দ্বার সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । আমরা সেরূপ সম্বোধনের কোনই 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক। কৃষ্ণ-য গৃর্ব্বদ-মন্ত্র ৮১৯ 

প্রয়োজন দেখি না। পরপ্ধ আমর! যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহ॥ করিরা ছি, নে অর্থ সর্ব্ব- 

কলে সকলের উপযোগী । ননের বিস্তৃতি স।ধত হয় তথনই--যখন সে বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক 

হয়; যখন ক্ষুদ্র বৃহৎ উচ্চ নী5-. সকলকেই সদন দৃষ্টিতে দেখিতে সদর্থ হয়) যখন বিষ্ঠা-চন্দনে 

সনজ্ঞান-_বথন শক্ষ-নিত্রে তভেদদ ভাব উপজিত হর। সেই বিশ্ব-প্রেদকতা ভাবই দস্ত্রের 
অন্তর্নীহত বলিয়া মনে করি। | 

অষ্টন মন্ত্র এক অতি উচ্চ আধ্যান্সিক্ক ভাবে পুর। ভগানকে মাত্ৰ কি উপায়ে পাইতে 

পারে? জপ তপপুজ। আরাধন। কর্ম-__ব|হ। কিহ কর ন' কেন, সকল কর্মের মব্যেই দেব- 
ভাবের অধিষ্ঠান চাই, এই ঘন্থ্ে নেহ উপণেণ প্রান্ত হর । শ্রীবস্তগবদগাতায় বিস্তৃত- 

ভবে যে নিফ।ম-কন্মের উপদেশ দেখিতে প।ঈ, এখানে বাজ-1পে মেই উপদেশের অনমোধ-তব 

[নহিত রহিয়াছে । আমি বে কম্মের অনুষ্ঠঠন করব, ভামিবে জপ তপ পুজা আরাখনায় 

প্রবৃত্ত হইব, আনার পেই কর্মো নিরোগ-কত্ত।কে হইবেন 2 অজ্ঞ।নতা হইলে চলিবে না; 

অসদ্বুদ্ধির প্রেরণ! হইলে চলিবে না। পেইজ্ঞান-বদপ সবিহতদব বদি আমার প্রেরণা দেন, 

তবেই আমার ইষ্টবাদ্ধত্র সম্ত/বন।। যজ্ঞ অধব]য-কাধ্যে অনেককে ব্রতা করিতে পারি, 

আনার এই বাহুৰঘ পে কার্যে প্রবান নহার হইতে পারে। কিন্তু তাহ! হইলে তে। চলিবে না! 

যাহাকে তাহাকে তে| অধব-্য-কধ্যে ব্রহা করিলে আনার লম্ম্য অব্যর্থ হইবার নহে! »ন্্ 

তাই বলতেছেন,--তোমার থান্ুধুগল ধেন দেব অধ, অখিহয়ের বানুগুগ.ংলর ন্যায় হয়) 

অর তোশ।র হন্তৰগন যেন নেবভাগভাগী পুরাদেবত'র হম্তহরের স্বঃপহ প্রপ্ত হর়। অথং 

সর্ব ম্মরণ রাখিতে হইবে “আম যে কার্ষ্যে প্রবৃন্ত হইতেছি, দেতো৷ যাহার তাহা 

প্রেরণ। নহে! সেবে সাধতৃদেবের প্রেরণ! আর আবার এই বহুৰর ও কদয় যেকাধ্য 

করিতেছে, তাহা তো আমার ক্য্য নহে! সেঘে দেবতার কাধ্য-দবতা কর।ইতেছেন ! 

এই ভাবের ভ।বুক হইয়া, এই প্রানে অনুশ্রাণিত হয়, যখন আমি বলতে পা'রব--“হে 

আমার হবিঃ! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধপত্বভাব! আনন তে।দাকে ভগবত-পুজার . উৎন্ষ্ 
করিতেছি) তখনই আনার যজ্ঞ পুর্ণ হইবে--কর্্ম সফল হইবে। মন্ত্র এই সর্ব ্ -সদর্পণের ভাব 

ঘ্োোতনা করতেছে । ৃ 

ফলতঃ, “কর্ম মাত্রেই রেবতার অনুধ্যান “একাস্ত প্রয়েজন। সত্যের সাহাধ্যেই সত্যকে 

পাওয়া যায়) আফলাকই আলোককে প্রকাশ করে। দেবগণ সতা-ন্বরূপ; বেবতাকে পাইতে 

হইলে--বত্ব লাঁভ করিতে হইলে দেবতার সাহাব্যেই তাহা সম্ভবপর । দেবতা! অধিনশ্বর। 
অখিনশ্বর পরদেশ্বরকে 'পাইতে হইলে, তাই অবনশ্বর বেবভাবেরই আবী হয়। 'আদার্দের 

অনৃত বিনশ্বর বেহ]দক্প ভাখন।য় অধিনশ্বর পরদতত্ব ভাধ্গত হয় না। তাই অবিনশ্বর শাশ্বত 
দেবত।বের সহ।য়ত। গ্রহণ একান্ত কর্তব্য । নন্ত্রে দেই তব্বই প্রকটিত হইতেছে। 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, এমন উচ্চভা বপূর্ণ *ন্ত- প্রচলিত ভাহষ্য এবং ব্যাখ্যাদিতে তাহ।রও 
বিকৃতি সংঘটিত হুংয়াছে! মন্ত্রে শৃর্পপ,রন্থচ পথিজ্রকে সন্বধন করা হইয়াছে। কিন্তু 
আমর! তাহা গ্রহণ করি নাই। আ|বের মতে মন্ত্রের সম্েধ্য হবয়ের অস্তনি।হিত শুদ্বসত্বরূপ 

হবিঃ। আদঃ| তাহাই সঙ্গত বলিয়। হনে করি | রী 
ক্লন্যচ্ুর্ষেষদ - ১২ 



৯১৪ ূ যন্থ্েবদ-সংহিত। | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ _মন্-চতুষ্ট় মন ও হবিঃ সম্বোধন-মূলক বলিয়। মনে করি। 

'ভাধ্কার নবম মন্ত্রে পবিত্রের সন্ন্ধ খ্যাপন করিয়াছেম। আমাদের মতে তিনটা মন্ত্রেই হৃদয়ের 

শুধ্ধসতবরূপ হবির গ্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে । নবম মন্ত্রের ব্যাধ্যা-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় অন্ুবাকে দ্রষ্টব্য । 

জান এবং ভক্তির দ্বারা সংকর্ধসাধন-বাপদেশে অন্তর পরিক্রত করিয়া বিশুদ্ধতা-সাধনের সঙ্কল্ল 

মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়াই মনে করি। আর মনঃ-সন্বন্ধযূত যে জ্ঞান-_দেবভাব সঞ্তাবাদি 
হইতেই যে তাহার উদ্ভব, দশম মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত। সপ্তাবই সদ্জ্ঞান-স্বরূপ অথবা 

সদ্জান হইতেই সঞ্তাবের উদ্ভব । আর তাহা হইতেই পর।জ্ঞান-ল।ভের সম্তাঁবনা। আবার 

কর্ম ভিন্ন জ্ঞানোন্মেষ সম্ভবপর নয়_সদ্ভাবেরও বিকাশ হয় না। তাই সংকর্থের গ্রভাবে 

সদজ্ঞ।ন ও সত্তাব 'অধিগত করিবার আকাঁক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে নবম মনত 

পূর্ববর্তী অষ্টম মন্ত্রেরই অঙ্গীভূত। “ৰেবস্ত” হইতে আরম্ত করিয়া 'জুষ্ঠং নির্বপামি” পর্যযস্ত মন্ত্রের 

মধ্যভাগে এই মন্ত্রের সঙ্গতি-সাবন কর। কর্তব্য। তাহাতে মঞ্ক্রুটা পবিভ্র-বিষরক হর। দরশন 

মন্ত্র শূর্পে নিরূপিত পবিত্র সম্বন্ধে প্রযুন্ত বলিয়। উত্ত হয়। থাহা হউক, মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি 

যে ভাবেই নিপ্পন্ন হউক, মন্ত্রের পারমার্থিক সার্থকত। বিষয়ে যে কোনই মতদ্দৈধ হইতে 

পারে না, তাহাই আমরা মনে করি। | 

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে হবনীয়ের প্রাত দৃষ্টি করিবার বিধি ভাষ্যে এবং “বিনিয়োগ-মংগ্রহে। 
পরিদৃষ্ট হয়। তদগ্ঠপারে ম্ন্বর অর্থ হয়,_হে হবি! আমি তোম|র অভিবৃদ্ধির জন্য তোমাকে 
গ্রহণ করিতেছি। আত্মন্থথকামন|য় লইতেছি না।” দ্বাদশ মন্ত্র শকট হইতে অবতরণের 
অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চারিত হইয়াছিল; তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়)--ন্বর্গসাবক স্বর্গরূপ 

সর্ধযাগ-প্রদেশ আমি দেখিতে পাইতেছি; আহ্বনীয় অগ্রিকে আনি স্বর্গপ্রকাঁশক জ্যে(তিরূপে 
দর্শন করিতেছি ।” ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্ত 

আমাদের ভাব অগ্তরূপ। ব্যবহাবিক কার্যে মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের তাৎপর্য্য 

অন্যরূপ বলিয়াই মনে করি! আঁম।দের নতে মন্ত্র বিশ্বজনীন স্ভার্বপূর্ণ। হ্বিস্বরূপ আপনার 
অন্তরের শুদ্ধসত্বকে লশ্বোধন করিয়া বল। হইতেছে,__-“হে আমার শুদ্ধসত্বভাব ! আমি তোনাকে 

বিশ্বসেবায় নিযুক্ত করিতেছি। ভগব্দারাধনায় বিশ্বহিত-সাধন ভিন্ন আত্মস্থ -কমনায় তামার 

অন্তর আদৌ উৎসুক নহে। হে হবিঃ! তোদার মধ্যেই স্বর্গ্প রজ্ঞ-জ্ঞন-স্বরূপ মুক্তি 

্রত্যক্ষীভৃত হইতেছে । সদ্বৃত্তি-সন্ভাবের মধ্যেই স্বর্গাদি অবস্থিতি করিতেছে। তোমারই 
গ্রভাবে আমি যেন বিশ্ব-গ্রকাশক জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।» এই 
দ্বাদশ মন্ত্রে এক নিগুঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়৷ মনে করি। শ্্রীদন্তগবগীতায় ভগবানের 
বিশ্বরূপ মধ্যে অঞ্জুন যেরূপ সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়/ছিলেন এবং বিমুগ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন,__- 

| কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীত্তিমন্তম্ | 
পঠ্যামি ত্বাং ছর্নিরীক্ষ্যং সমস্তানদীপ্ত।নলার্কদ্যুতিদপ্রমেয়ম ॥৮ 

এখানে সেই গদাবিশিষ্ট চক্রধারী সর্ধনর দীর্তিনীল তেজংপুঞ্জ ছর্নিরক্ষ্য প্রচণ্ড অগ্নি কুর্যোর 
ঠায় প্রভাশালী অপ্রমেয় ভগবানকে সর্ধত্র-দর্শনের আকাজ্া নিহিত রহিয়াছে । প্রার্থনাকারী 
কহিতেছেম।--“আমার .সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধেন তোমার সেই বিশ্বহিতসাধক বিশ্বগ্রকাশক 



১ প্রপাঠক, ৪ অন্ুবাক |]. কৃষ্ঃ-যভর্বেরদ-মন্ত্র। ৯১ 

জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হঈ। আমার কর্মপ্রবাহ -এমন হউক, যাহাতে ভূমি স্বত- 

প্রকাশমান্ হও ।? 

তোমার পুর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইলে আমার* অন্তর দৃঢ় হইবে, জনন-মরণ-বশ্মশীল নবন্ধার- 
“বিশিষ্ট আমার এই দেহন্নপ গুহ দৃঢ় হইবে ; অর্থাৎ-তখন, তোমার পূর্ণ জো তিতে উত্ভাসিত্ত 

ছইয়। আমি আমার এই দেহ সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিব,ল্ত্রয়োদশ মন্ত্রের ইহাই 
তাৎপর্ধ্য বলিয়া মনে করি। আকাঙ্গা--জন্মগতি-রোধেয় ; কামনা--তব-বন্ধন-মোচনের ) 
অভীষ্ট-_ভগবচ্চরণে আন্মলীন হওয়া । পর পর স্তর-পর্য্যায়ে মন্ত্র-সমূহে সে ভাব-্প্রবাহ কেমন 

প্রবাহিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। 

চতুর্দশ মন্তেষ ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অন্থবাকে দ্রষ্টব্য | পঞ্চদশ মন্ত্রের লক্ষ্য ত্রীহি প্রভৃতি । শকট 
চইতে ভূমিতে স্থাপন সময়ে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রের অর্থ মাতৃক্রোড়ে শিশুর স্তায় 
তোমাকে এই পৃথিবীতে সযত্বে রক্ষা করিতেছি, অর্থাৎ শকট হইতে অবতরণ করাইতেছি। 
পরিশেষে, উপসংহারে যোঁড়শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,_-হে অগ্নিদেব । তুমি এই হব্যগুলিকে 
(ব্রীহি প্রভূতিকে ) রক্ষা কর।” বলা বহুলা, আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। পঞ্চদশ মনত, আমরা 
মনে করি, যুগপৎ হবিঃ ও দেব সম্বোধনে নিনিযুক্ত হইয়াছে । ভাবার্থ এই যে,_-আমার 

সদ্বৃত্তি-সমূহ পৃথিবীতে আসক্ত হইয়৷ তাছে। তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বন্ধপে বিরাজমান আছ। এই 
জানিয়া, আমার যেন লোকানুরাগ বুদ্ধি পায়,_-আমি যেন জীবের প্রতি সমদর্শন-শক্তি লাভ 

করি। জননীর ক্রোড়ে শিশুর আশ্রয়ের হ্যায় আমার সন্ভাব-্লিবহ আপনার ক্লোড়েই যেন 
'আন্রয় পায় । হে জ্ঞানদাত দেব! 'সাপনি আদায় সেই সাধ্থ্য প্রদান করুন। আমি যেন 
এ ভাবের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রাপ্ত হই,-এই নিশের মধা দিয়াই, বিশ্বনাথ যেন "আমার 

প্রত্যঙ্গীভূত হন” 'মামরা মনে করি, মন্দের মধ্যে উপসংহারে এ বিশ্ব-প্রেমের ডাব পরিষ্ষট 
, হইতেছে । এই বিশ্বপ্রেম। এই সর্বর সমদর্শমঠ বে ভগবৎপ্রাপ্তির একমার টপায়, 

শ্ীদদ্ূগবদগীতায় নাঁনা স্থানে ভগবছৃক্তিতেই তাহ! স্প্গীকূত হইয়াছে ; ঘথা1- 

“সমোইহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহন্তি ন প্রিয়ঃ | 

যে তজন্তি তু নাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহং ॥ 

অহং সর্বস্ত গ্রভবো মত্তঃ সর্ধং পরবর্তীতে । 

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্থিতাঃ ॥ 
মৎকর্মরৃম্মখপরমো৷ মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ | 
নির্বরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাঁওব ॥” 

বিশ্বপ্রেম ভিন্ন যে বিশ্ব-প্রেমিককে লাভ করা অসস্তব, পূর্বোদ্ধত ভগবদুক্তিই তাহার 

নিদর্শন। ভগবান বলিতেছেন,--“আমি সর্বভূতেই সমান; অতএব আমার দ্বেস্য বা প্রিয় 
নাই; কিন্তু াহীরা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজন! করেন, তাহারা আমাতে থাকেন এবং 

আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থিতি করি।”..আমি সমুদীয় জগতের উৎপ্িহেতু এবং 
আমা হইতেই সমুদার প্রবন্ধিত হয়। এই জানিয়৷ বিবেকিগণ আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া 
আমাকেই ভজনা করেন। হে পাগুব! যে ব্যক্তি আমার কর্শাহুষ্ানকারী, 'আমিই ধীহার পরম 



৯২ যগর্ষেরদ-সংহিত| |. [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

পুরুষার্থ, বিনি তাদার ভব, ইন্দিয় বিষয়ে 'ভনানক্ত এবং সর্বডূততে সমন াঁ, তিনিই আমাকে 
প্রান্ত হন। ভগবান বেমন সর্ধহূতকে নূনভ।বে দর্শন করেন, তাহার নিকট যেমন সকলই 

সম।ন--শরু মিত্র উভয়ই যেমন তাহ[র নিকট তুল্য-পদব|চ্য ;--সেইরপ জ্ঞ।নে জ্ঞানান্বিত 

হায়, নেইক্সপ ভাবে ভাঝন্বিত হইয়। বিনি তাহাকে ভজনা করিতে নর্থ হন, তিনিই গেই 

বিশ্ব-প্রেমিককে পাইবার অধিক|র ল/ভ করেন। মন্ত্রেনেই শ্শব-প্রেতিক হইবার উপদেশই 
নিহিত রহিয়াছে বপিগ্লা মনে করি ॥ (১আঠক--১প্রপাঠক--9অন্ুবীক ) ॥ 

১ স্বস্তি 

পঞ্চম? মনু । 

(গ্রব্মোহইকঃ।  প্রথপঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চদোহছুবাকঃ 1) 

। | | | | 
(৯) দেবে। ঝঃ সবিতোতথনাত্চ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণ বসো? 

/ 
ূর্ধযস্ত রশ্মিভিঃ। 

|... এ | | 
(২) আপে। দেবীরঃগ্রনুবে। অগ্রেপ্ুবৌহঞ ইনং যজ্ঞং নয়তাগ্রে। 

ম্প্প রি 

| ূ | | 
যজ্ঞপতিং ধ্ত হুক শন্দেহরীত বৃত্রতুষ্োয বৃয়মিন্রীমৰৃণীধবং 

| 
বত্রতুর্ব্যে প্রোর্ষিতাঃ স্থ। 

5 চি 
(৩) অন্নর়ে বে জুষ্টং প্রোক্ষীম্যমীযোমাভ্যা৬। 

গগাহারিটি গজ ৩০০ 

| ূ | 
(8) শুদ্ধধবং দৈব্যায় কর্্মণে দেবযজ্যায়।। 

| | ১. 
(৫) অবধূত৬ রক্ষোহবধৃত| অরাতয়ঃ। 



১ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক |] কৃষ্ণ-য্ধর্বরেদ-মন্ত্র। ৯৩ 

| | | | 
(৬) অদিত্যান্ত্গপি প্রতি ত্বা পৃথিবা বেত, 

ূ | | 
(৭) অধিষবণমদি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাহদিত্যান্তথেত, | 

' | | দু 
(৮) অগ্নেত্তনূরসি বাঁচো বিপর্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহামি। 

| | 
(৯) অদ্রিরপি বানম্পত্যঃ মস. ইদং দেবেভ্যো 

| 
হব্য৬ স্থশমি শমিঘ | 

| | | 
(১০) ই্ষম! বদোর্ডমা বদ ছুমখদত বয়৬. সংঘাতং জেম্ম। 

্ 

| 
(১১) বর্ধরৃদ্ধমসি । (১২) রতি ্ ব। বর বেত, | 

| র ২ 
(১৩) পরাপুত৬ রক্ষ£ পরাপুত। অরাতয়ে। | 

ঢ ূ 
(১৪) রক্ষসাং ভাগোহসি। (১৫) বায়রা বি বিনজ্ত,। 

ূ | | 
(১৬) দেবে। বঃ সবিত। হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্াতু ॥ ৫ ॥ 

সা গং 
বা 

পদ-পাঠঃ। 

| | |“ 
(১) দেখ বঃ। সবিতা । উদ্দিতি। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্র! বসোঃ। 

| 
স্য্যন্ত। রশ্িভিরিতি। রশ্রি-_ভিঃ। 



৯৪ যঞ্চররবেদ-সংহিতা 1 [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

| | | | 
(২) আপঃ। দেবী: ৷ অগ্রেপুব ইত্যগ্রে--পুবঃ । আগ্রেগুব ইত্যগ্রে--গুবঃ অগ্রে। 

্ পট ওত পট খাট 

| | | 
টমম্। যজ্ঞম। নয়ত। অগ্রে। যজ্ঞপতিমিতি যচ্ত--পতিম্। ধন্ত। যুক্মান্। 

| | ও 
ইন্দ্রঃ। অবৃণীত। হণ ইতি হয যুয়ম্। ইন্দ্রম্। অবৃণীধবম্। 

1 

বৃত্রতূর্ধ্য ইতি ০৪ | পোক্ত ইতি প্র--উক্ষিতাঃ। স্থ। 

[ | | | | 
(৩) অগ্য়ে ! বঃ। জুষ্টম। প্রেতি। উক্ষামি। অগ্লীষোমাভ্যামিত্যতী--সোমাভ্যাম্। 

| | | | | | 
(৪) শুন্ধধবম। দৈব্যায়। কর্্ণে। দেবযজ্যায়া ইতি দেব_যজ্যায়ৈ। 

| ূ ূ ূ ূ | 
(৫) 'অবধূতমিত্াযাব-ধুতম্। রক্ষঃ। 'অবধৃতা ইত্যবধৃতাঃ। অরাঁতয়ঃ। : 

1 | 
(৬) অনিত্যাঃ। তকৃ। টর্নী প্রতীতি। ্া। পৃথিবী । বেত্ব,। 

|. | | ৭ 
(৭) অধিষবণম্ত্যধি--সবনম্। আঅনমি। বানস্পত্যং। প্রতীতি। ত্বা। 

গা ব্ঃ 

| 
অদিত্যাঃ| ত্বকৃ। বেত । 

পিউ 

* | |. | | | 
(৮) অধ্ধেঃ। তনূঃ। অসি। বাচঃ। বিসর্জনমিতি বি--সর্জনম্। দেববীতয় ইতি 

চিজিররিতী। ্থা। ৃহামি। 

| | 
(৭) অদ্রিঃ। অনি। বানস্পত্যঃ। সঃ) ইদম্। দেবেভ্যঃ। হবাম্। 

| | 
স্থশমীতি সুস্শনি। শমিধ। 



১ প্রপাঠক, ৪ অনবাক |] কৃষ্ণ-যন্তুর্ধবেদ-মন্্র। ৯৫ 

| | | | | 
(১০) ইষম্। এতি। ব্দ। উত্জম্। এভি। বদ। ছ্যমদিতি ছ্যু-মৎ। বদত। 

| 

বয়মূ। সংঘাতমিতি সং--ঘাতম্। জেম্ম। 

| | ূ |. | 
(১১) বর্ষবৃদ্ধমিতি বর্ধবৃদ্ধমূ। অসি। (১২) প্রতীতি। তব! । বর্ষবৃদ্ধনিতি বর্ষ-ৃদ্ধমূ। বেত । 

ূ ূ যারা ররর ৃ 
(১৩) পরাপুতমিতি পরা-_পৃতম্। রক্ষঃ। পরাপৃতা ইতি পরা-পুতাঃ। অরাতয়ঃ। 

| 
র্ঁ ২২ | (১৪) রক্ষসাদ। ভাগঃ। অসি। (১৫) বাযুঃ। বঃ। বীতি। বিনভ্ত | " 

র | ৃ 
(১৬) দেবঃ| বঃ। সবিতা । হিরণাপাণিরিতি হিরণ্য-পাণিঃ | 

ূ 
প্রতীতি। গৃহ্নাতু ॥ ৪॥ 

গা রী 
গং 

মন্্মানুসা রিণী-ব্যাখ্যা । 

১। হে কর্মী! “দেব ( ছ্োতমানঃ, স্বগ্রকাঁশঃ ইতি যাবৎ ) “সবিতা ( জ্ঞানপ্রেরকঃ 

দেবঃ, প্রজ্ঞানম্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ ) “বৰ (যুগ্মান্ ) এঅচ্ছিদ্রেণণ ( দোষরাহিত্যেন, 
বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) “পবিত্রেগ ( শোবকেন - বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ “বসোঃ” 
( জগন্মিবাসহেতোঃ- বধ্ধা, জগন্ধারকস্ত ইতি যাবৎ) -্ধ্যস্ত' (প্রজ্ঞানম্বরূপন্ত, বিশ্বপ্রকা শন্ত 
দেবস্ত-তগবতঃ ইতি ভাবঃ) “রশ্ষিভিঃ (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতিগিবহৈঃ -ইত্যর্থ;) 

'উৎপুণাতু” (উতৎকর্ষসাধনেন পবিত্রান করোতু, যদ্থা-যুষ্মাকং পবিভ্রতাং বিধায়তু ইতি 
ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রর্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্র । বায়োঃ কর্ধ্যরশ্িনাং শুদ্ধিহেতুত্বং 
প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্মম পবিভ্রমস্ত ইত্যেবং প্রার্থনা । 

.২। “অগ্রেগুবঃ' (অগ্রগমনশীলাঃ, মোক্ষং প্রতি নয়মসমর্থাঃ ইত্যর্থঃ ) “অগ্রেপুবঃ 

( অপহতিনিবারণেন শে|ধনশীলা, মুক্তদানসামর্থোপেতত্বাৎ উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রতাবিধায়কাঃ 
ইতি ভাবঃ) "আপঃ, ( জলদেবতা, যদ্ধা-_দেব্ভাবাঃ ইত্যর্থঃ)! যুয়ং “ইমং (প্রবর্তমানং ) 
যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্্ম ) 'অগ্রে' (পুরতঃ," স্রয়৷ ইতি “যাঘৎ- লিদধিযুক্তং ইতি ভাবঃ) 

“নয়ত” (প্রবর্তমত, নির্কিক্ষং সম্পাদয়ত ইতি যাবৎ, যদা-কুরুত ইতি ভাবঃ)) কিঞ্চ ঘজ্ঞ- 
পতিং' (যাজ্িকং, কর্ধানুষ্ঠাতারং-) *্ধত্ত' ( ভগবৎসন্নিকর্ষং বিধায়ত ইতি ভাবঃ)) অথব! 



৯৬ . যজুর্ধেদ-সংহিতা |  [ গ্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

. জ্ঞপতিং, ( দর্বসিদ্ধিগ্রদং ভগবস্তং ইতি ভাবঃ) বত্ত” ( কর্ণস্থ আনয়ত )) (খ) অপিচ, 

হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ! “বৃত্রতুর্যে” (বৃত্রবধায়, অস্তঃশক্রনাশায় ইত্যর্থ; ) “ইন্দ্র (পরমৈশব্যশালী 
ভগবান ) যুম্মান” “অবুণীত' ( থরাশক্তিদানেন যুল্মান্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ )) (গ) “যুয়ং 

অপি 'বৃত্রতুর্ধ্যে ( অস্তঃশক্রনাশ।য় ) হিন্দ্রং (ভগবস্তং ) “অবৃণীধ্বং (সম্ভজত )) (ঘ) হে 

মম হৃদিস্থিতাঃ সন্ভাবাঃ 1! যুয়ং “বৃত্রতুর্য্যে' (শত্রনাশায় ) “প্রোক্ষিতাঃ, (সদ্যক্ ব্যবস্থিতাঃ, 

স্ুসংস্কতাঃ অসৎসন্বন্ধর়হিতাঃ, যদ্বা -সর্বথা ভগবৎকর্মন্্ নিয়ো'জতাঃ ইতি 'ভাবঃ) -স্থ? 

( ভবথ )। অথবা, (খ) হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ ! “বৃত্রতুর্য্যে* (শক্রবধনিদ্তি।র, রিপুশক্রসংহারায় 

ইতি যাবৎ) “ইন্ত্রঃ (সঃ ভগবান) ঘ্যুষ্সানয (বঃ) “অবুণীত” (প্ররিতবান্); (গ) 

'বৃত্রতুর্য্যে” ( শক্রনিপাতায় ) “যুয়ংঃ (সৎবৃত্তিনিবহাঃ ) “ইন্্ং, (ত্বং ভগবস্তং ) “অবৃণীধ্ং, 

(যুম্মাকং পরিচাঁলকপর্দে বরণং কুরুত)। 'মাত্মশক্রসংহ।রপসাধনে সৎসন্বন্ধযূতে কন্মণি 

অনুরক্তাঃ ভবত ইতি ভাবঃ। মস্ত্রোইয়ং প্রার্থনামূলকঃ আয্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থন।য়।ঃ ভাবঃ__ 

হে'দেব! অন্মীন্ সচ্চরিত্রান্, দেবভাবসম্পন্ন।ন্ চ কৃত। ভগবৎপানিধ্যং প্রাপয় | 

৩। হে মম সদপতচিত্তবৃন্তীঃ! “বিঃ (যুক্সরর্থ, যুম্ম(কং উতকর্ষপাধন।য় ইত্যথঃ ) 

“অগ্নয়ে, (আগ্রদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপিনে ভগবতে ইতি যাবৎ) তথা “অগ্নীষোদীভ্য।ং, (জ্ঞান- 

ভক্তিরূপদেবাভ্যাং ) 'জুষ্টং (হবিঃ, মন হন্নিহতং শুদ্ধপত্ব্ীপং ইতি ভাবঃ) “প্রে।ক্ষ।মি' 

(নিবেদয়মি, উৎহ্জ্যামি, যদ্বা - ভগবৎকর্মন্ নিয়েজয়মি ইত্যর্থঃ )। 
৪1 হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তীঃ ! যৃ্ং “দেবধজায়ৈ2 ( বেবসন্বন্ধিন্তাঃ যাগদিনৎক্রিয়।য়ৈঃ) 

“দৈব্যায় কর্্মণেঃ ( ভগবৎসঘ্থান্ধনে, যদ্বা--সজজ্ঞানবদ্ধনন্পে কর্্মণে ইতি ভাবঃ ) পশুন্ধধবং, 

(বিশুদ্ধানি তবত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্র । অনেন প্রার্থনীকরী আত্মানং উদ্বোধয়তি। 

চিত্তবিক্ষোভজনিতেন চাঞ্চল্যেন মনস্থ্র্্যেং ন সম্ভবতি। অতঃ চিত্তহ্য্যপাধনার চিত্তবৃত্তের- 

ঘ্বোধনায় চ সাবকঃ আত্মানং প্রবুদ্ধং করোতি অন্তারদর্থঃ ইত্যেবং নন্য[মহে । 

৫| এবং সতি “রক্ষঃ (শক্রঃ - - ছুর্ববদ্ধিস্পঃ ইত্যর্থঃ ) “অবধূন্ধং (বিকম্পিতঃ ) ভবতি; 

অপিচ 'অরাতয়ঠ ( রিপুশত্তবঃ) 'অবধূতা৯ (পাতিতাঃ বিতাড়িতাঃ ইত্যর্থঃ ) ভবস্তি। 

৬। হেমনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ ( অনন্তন্ত ভগবতঃ ) “ত্বক” (অংশভূতঃ ইতি ভাবঃ) 

অসি” (ভবসি ); অতঃ "পৃথিবী” ( হৃদরূপং আবারক্ষেত্রং ইত্যর্থঃ ) “তব” (ত্বাং ) প্রতি 

বেত” (প্রতিঞানাতু, তবসম্বন্ধিনং জ্ঞনং লভতু ইতি ভাবঃ)। অথবা--ত্বং “আদিত্যা* 
( অনস্তস্ত ) দ্ত্বকৃ* ' ( আচ্ছাদনং, বাধকং বা) অপি (ভবসি); “অদিতি (অনস্তঃ) 

ত্বা' (ত্বাং) প্পরতিবেত্* ( প্রতিজানাতু, অনুগৃহাতু )। মনশ্চাঞ্চলাতয়া অনস্তেন সহ 
হহৃষ্টম্ত বাধকো ভবতি ) তম্মাৎ প্রার্থনা-_অনন্তঃ ত্বাং অনুগৃ্কাতু। 

৭। হে মনঃ! তং “বানম্পত্যং' (মহাবৃক্ষম্বন্ধপঃ ) “অধিষবণং ( অধিষবণন্ত 'আঁধারভৃতঃ, 
অতিদৃঢ়ঃ ইত্যর্থঃ) “অপি, (ভবসি ); অতঃ “থা” (ত্বাং) “আত্যা+, (অনন্তত্ত, অনস্ত- 
রূপন্ত ভগবতঃ ) '"ত্বক* € করুণ।ধারা ইতি ভাবঃ ইত্যর্থঃ ) “প্রতিবে্ ( গ্রতিজানাতু, প্রত্যা- 

গচ্ছতু ইতি ভাবঃ )। বৃক্ষাঃ যথা ফলচ্ছায়াদ।নেন সর্ব।ন্ তোষ্য়াস্ত তথৈব ত্বং ফলনানদমথঃ 
গ্রীতিহেতুভূতঃ ভব । তদ! সঃ ভগবান্ স্বাং প্রতি গ্রসন্নঃ ভবতু ইতি ভাবঃ। 



১ প্রপাঠক, ৫ অন্গবাক |] কৃষ-যজুবেরবেদ-মন্ত্র | ৯৭ 
৮| হে মনঃ! ত্বং অগ্রেঃ ( অগ্নিদেবস্ত, আহবশীয়স্ত জ্ঞানগ্ত ) তিনূঃ, € শরীরং, অংশ- 

ভূতং বাঁ) “অসি” (ভবসি ); ত্বং “বাচ£, (শব্ত্ত, মন্তরস্ত--সতবন্ীণঃ বা) পবসঙ্জনং 

( উৎপাদকং ) ভবসি; অতঃ “দেববীতয়েশ (দেবগ্রীতয্নে, ভগবহ্গ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) "তথা, 

(ত্বাং) প্ৃহামি” (নিযোজয়ামি )। মনো হি আহবনীয়ঃ, মনো হি মন্ত্রঃ; মনদা নরঃ 

ভগবদন্ুকম্পাং লভতে ইতি ভাবঃ । 

৯1 হে মনঃ! ত্বং “বানম্পত্যং (মহাবৃক্ষস্বরূপং ) “অদ্রিঃ' (পাষাঁণবদ্ধুঢং চ) “অসি, 

(ভবসি ); “সঃ (ত্বং) “দং (অসম্ম।ভিঃ প্রদত্তং ) “বিঃ” (হবনীয়ং__চিত্তবৃত্তিরপৎ ইতি 

ভাবঃ ) “দেবেত্যঃঃ (দেব্প্রীতয়ে, ভগবহ্গ্রীত্যর্থ, ইত্যর্থঃ ) বথা “সুশমি” শাস্বস্বভাবং, 

শত্রেরুপদ্ররহিতং ভবতি ইতি যাবৎ) তথা “শমিম্ব (শগর, সংযম ইতি শেষঃ)। অথবা 

হে মনঃ 1 “প" ত্বং “দেবেভ্যঃঃ (অগ্যয|দিদেবপ্রীভ্যর্থং ) "হদং (বক্ষ্যদাণং, সর্ববিধং ) হবিঃ? 

( 'আহবনীরং ) ন্ুশমি (সুদ্রূগেণ ) “শখিস্ব' প্রেদানং কুরুঘ, হবিদ্দানেন সাফল্যং কর্তং 

সমর্থঃ, তহি দেবসেবায়াং নিযুক্তো ভব ইত্যর্থঃ )। মন্ত্রেহরং আম্মোদবোধকঃ। চিত্তবৃত্তয়ঃ যথা 

তগবদনুসারীণ্যঃ ভবস্তি তথ! স |বয়িতৃং সাধকঃ অত্র আস্মানং উদ্বোধয়তি | 

১০। হে ভগবন্! ত্বং অস্মদর্থং “হষং, ( 'অভাষ্টং ) “আঁ? ( প্রকুষ্টব্ূপেণ ) বদ” (সম্পৃবয় 

ইতি ভাব); (খ) অপিচ ত্বং "উজ্জং (বলপ্রীণং চ) “আ+ (বিশিষ্টেন ) “বদ? (সঞ্চরর 

হত্যর্থঃ)) (গ) কিঞ্চ হে মম ভ্বন্নিহিতাঃ সব্বুততয়ঃ ! যুয়ং 'ছ্যমত্ (দ্রীপ্তিশালিস্তঃ, জ্ঞান- 

জ্যোতিষা উদ্ভাসিতাঁঃ ইতি ভাবঃ ) “বদত” (ভবত ); (ঘ) তথা সতি, “িয়ং ( অনুষ্ঠাতারঃ, 

প্রার্থনাকারিণঃ বা ) “নংঘাতং” (শক্রনংঘাতং, অন্তঃশতব্রোরুপদ্রবং ইতি ভাঁবঃ ) “জেম্ম* ( জয়েম, 

নিবাররিতুং সমর্থাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ )। অথবা “ইযমুর্জং ( ইষে ত্বা উর্জে ত্বা ইতি মন্্রধ়ং ) 
“অবদ” (উচ্চারয়, অন্নং বলং প্রাণং চ যথা সনাগচ্ছতি তথা মন্ত্র উচ্চরয়েতি ভাবঃ )। 

“বরং “সংঘাতং (আঁঘাতং কৃর্ধবন্তঃ অসদবৃত্তিসমূহাঁন্ প্রতিকরদ্ধান ইতি ভাঁবঃ) “লেন্স? 

( জয়েম, তৎসর্ব্ান্ অপসারয়াঁম, জয়যুক্তা ভবেম )। আত্মশক্তেরুন্মেষণা় অত্র প্রার্থনা! বিছ্বতে। 
শক্রনাশেন অনিষ্টপরিহারং অপিচ প্রজ্ঞানসধরেণ ইষ্প্রাপ্তিং মন্ত্রো়ং প্রখ্যাপযিতুং ব্যাচষ্টে। 

প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ__হে ভগবন্! অক্মীকং সর্ধবাতীষ্টং সম্পূরর। মমেদং সদনুষ্ঠানং নঃ- 

প্রাণীধিষ্ঠাতদেবয়োরৈক্যসন্বন্ধবুতং ভবতু ইত্যেবং বা ভাবঃ। 
১১। হেমনঃ! ত্বং “বর্ষবৃদ্ধং ( অভীষ্টবর্ষণহেতুভূতং ) “অপি” (ভবসি )। 
১২। অতএব হে মনঃ!  “ত্বাঁ (ত্বাং) ববর্ষবৃদ্ধংং (অভীষ্টপুরণহেতুকং ) 

প্রতিবেভ (প্রতিজানাতু তু ভগবানিতি শেষঃ)। তব কর্ম্ণা ভগবান্ ত্বাং অনুগৃহাতু 
ইতি ভাবঃ। 

১৩। তদা ক্ষ ( শত্র:, দুর্বদ্বিরূপঃ ) পপরাপূতং ( নিরাক্কতঃ ) ভবতি ; 
( রিপুশত্রবঃ অপি ) “পরাপৃতা৮ € নিরাক্কৃতা:) তবস্তি। 

১৪। হে অস্তরস্থাঃ অসদ্বৃত্তিনিবহাঁঃ ! যুয়ং “রক্ষপাঁং € দেবভাববিরো ধিনাং, অস্তঃ- 

শত্রণাং ইত্যর্থ, ) “ভাগ* ( অংশস্বরূপাঁঃ ) “অসি” (তবসি ) ইতি শেষঃ। : 
৯৫। হে অন্তরস্থাঃ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ ! “ব$ (যুন্মান্) অন্মাকং অস্তরং “বারুঃ' ( বায়ুদেবঃ। 

1-”১৩ 

অরাতয়ঃ/ 
অরাতিম্নঃ 



৯৮, যঞ্জর্রেদ-সংহিতা | | প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

বাধুপ্রবাহরূপেণ বিচ্ছিন্নকারকঃ সঃ দেবঃ) “বিবিনজ্তত (পৃথক করোতু, যুম্মান দুরীকৃত্য 

অন্দীকং অস্তরং পবিত্রং করোডু ইতি ভাবঃ )। | 
১৬। হে অসদবৃত্তিনিবহঃ ! “হিরণ্যপাণিঃঃ € মঙ্গলরূপস্থবর্ণধারণকারী, সর্বমঙ্গলবিধায়কঃ 

ইত্যর্থ; ) “সবিতা (জ্ঞানপ্রদাতা ) “দেবঃ, (গ্োতমানঃ, পরমেশ্বরঃ ) “বং) (যুষ্মান্) 
প্রতিগৃহ্াতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকং অন্তরাৎ অসদবৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু ইতি 
ভাবঃ) ॥ (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--€ অন্ুবাক ) ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

১। হে আমার সৎ ও অসৎ কন্ম! গ্যোতমান্ স্বপ্রকাঁশ জ্ঞানপ্রেরক 

দেবত। অথব। প্রজ্ঞানম্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিভ্রকারক বায়ুরূপে এবং 

জগমিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানন্বরূপ বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের ধিশ্বগ্রাপক 

জ্যোতিঃ-নিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিভ্রতা সম্পাদন 
করুন। (অথব। তোমর। জ্জনপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় ( অন্ুকম্পায় ) 

ক্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর হ্যায় পবিভ্রকারক ও সূর্য্যরশ্ির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়! 
আমাদ্দিগের উৎকর্ষ-সাঁধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি 
শুদ্ধিস্পাদক | তীহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কন্ম পবিত্র 

হউক,-_ ইহাই প্রার্থনা )। 
২। অগ্রগমনণীল অর্থাৎ মোক্ষপথে নয়নসমর্থ, অপহতিনিবারণে 

শোধনশীল অর্থাৎ মুক্তিদানসামর্থ্য-হেতু উতৎকর্ষসম্পাদনে পবিভ্রত।-বিধায়ক 

হে জলদেবত| অর্থাৎ দেবভাবসমূহ ! আপনারা প্রবর্তমান যাগাদি 
কন্মীকে সত্বর নির্বিিন্ে সম্পন্ন করুন অর্থাৎ সিদ্ধিযুক্ত করুন; অপিচ, 

যাজ্তিক কর্মানুষ্ঠাতাকে ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ করুন; আমাদের 
কর্মাসমূহে সর্ধবসিদ্ধিদাতা ভগবানকে আনয়ন করুন । (খ) অপিচ, অন্তঃ- 
শক্রনাশের নিমিভ পরমৈহ্্য্যশালী ভগবান পরাশক্তি-দানে তোমাদ্দিগকে 
ভগবহুকার্ধ্যে নিযুক্ত করুন। এবং (গ) তোমরাও অন্তঃশক্রনীশের নিমিত্ত 

ভগবানকে সম্ভজনা কর; আর (ঘ) হে আমার হুদিস্থিত সন্ভাঁবসমূহ ! 

তোমরা শক্রনাশের নিমিত্ত অসৎসন্বন্ধরহিত এবং সর্বথা ভগবৎকর্দে 
নিয়োজিত হও। অথবা হে আমার সদ্রৃত্ভিনিবহ ! শক্র-সংহাঁরের 
নিমিত্ত-_রিপুশক্রনাশের জন্য, সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন; আত্মশক্র-নিপাঁতের জন্ত . তোমরা সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে 



১ প্রপাঠক, ৫ অনুবাক |]. কৃষ্ঃ-যক্র্বেধেদ-মন্ত্র। ৯৯ 

তোমাদের পরিচালক পদে বরণ কর! অর্থাৎ, আত্মশক্র-সংহারের 

জন্য সংসন্বন্ধযুত কর্মে অনুরক্ত হও। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক এবং 
আত্মেদোধক | প্রার্থনার ভাব এই যে,_হে দেব! আমাদিগকে সচ্চরি্্ 

দেবভাবসম্পন্ন করিয়৷ আমাদিগকে ভগবৎসান্িধ্য প্রদান করুন )। 

৩। হে আমার সদসৎ চিত্তরুর্তি-সমূৃহ ! তোমাদদিগের উৎকর্ষ- 

সাধনের নিমিত্ত, প্রজ্ঞানম্ববূপ ভগবানের এবং জ্ঞান্ভক্তিরূপী দেবতার 

উদ্দেশে, আমার হুন্নিহিত শুদ্ধসত্তরূপ হবিকে উৎসর্গ করিতেছি অর্থাৎ 

ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি । 

৪1 হে আমার সদসতবৃত্তিনিবহ ! তোমর! দেবসন্বদ্ধি যাগাঁদি স- 

ক্রিয়ার দ্বারা দেবসম্বন্ধি সজজ্ঞানবদ্ধনরূপ কর্মে বিশুদ্ধত। প্রাপ্ত হও। 
( এই মন্দের দ্বার। প্রার্থনাকারী আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন । চিত্ত" 

বিক্ষোভ-জনিত চাঞ্চন্যে মনই্্ধ্যৈনাধনের নিমিন চিত্তবৃত্তভির উদ্বোধনের 
জন্য সাধক আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন বলিয়৷ মনে করি )। 

৫| তাহ! হই7, আমার হূর্ববদ্ধিরূপ শত্রু বিকম্পিত হুইবে; এবং 

রিপুশক্রগণ বিতাড়িত ( নিপাতিত ) হইবে। 
৬। হে আমার মন! তৃমি অনন্তত্বরূপ, ভগবানের অংশভূত হও ; 

অতএব আমার হৃদ্রূপ আঁধারক্ষেত্র তোমার সন্বদ্ধি জ্ঞান প্রাপ্ত হউক। 

অথব! হে আমার মন! ( চঞ্চলত। প্রভৃতি হেতু ) তুমি অনন্তের সহিত 

মিলনের প্রতিবন্ধক হও; সেই অনন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন| 

৭। হে মন! তৃ।স মহারুক্ষস্বূপ অধিষবণের আধারভূত অর্থাং 

শন্রনিবারণক্ষম দৃঢ় হও। অতএব অনন্ত ভগবানের করুণাঁধার। তোমাকে 
প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে, রুক্ষ যেমন ফলগ্ছায়াদানে সকলকে 

পরিতুষ্ট করে, তুমিও সেই£:প সকলের প্রীতির আম্পদ হও! তাহা হইলে 
ভগবান তোম৷র প্রতি প্রসন্ন হইবেন )। 

৮ হেমন! তুমিই অগ্নিদেবতার অর্থাৎ আহবনীয় জ্ঞানের (বা 
আহবনীযের ) দেহস্বূপ; তুমিই বাক্যের বা মন্ত্রেরে উৎপাদক বা 
উচ্চারণকারী ; দেবতার শ্রীতির নিমিত্ত আমি (তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। 

(ভাব এই যে,_-মনই আহবনীয় ; মনই মন্ত্র; মনের দ্বারাই ভগবানের 
অনুকম্প। লাভ করিতে পাঁর৷ যায় )। 
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৯। হে মন! তুমি মহাবৃক্ষত্বরূপ, তুমি মহত্বাদিগুণোপেত, তুমি 
পাষাঁণবৎ দৃঢ়; অর্থাৎ তুমিই সর্ববকর্ম-সম্পাদনে সমর্থ। সেই থে 
তুমি, আমাদিগের প্রদত্ত চিত্তবৃত্তিরূপ হবিঃ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত 
যাহাতে শান্ত ও শক্রর উপদ্রব-পরিশুন্য হয়, সেইভাবে সংযমিত কর। 
অথবা-হে মন! সেই যে তুমি-_দেবগণের শ্রীতির জন্য সর্বববিধ 
আহবনীয়রূপে স্থষ্ঠুভীবে দেবসেবধি নিযুক্ত হও। (মন্ত্রটা আত্োদবোধক | 
চিত্তবৃত্তি যাহাতে ভগবদনুসারী হয, সেই জন্য সাধক এখানে আপনাকে 
উদ্বোধিত করিতেছেন )। 

১০। হে ভগবন্! আঁপনি আমাঁদের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করুন ; 
(খ) অপিচ, আমাঁদিগের মধ্যে বিশিষ্টরূপে বলপ্রাণ সঞ্চার করুন । 
( গ) অপিচ, হে আমার হৃন্িহিত সদ্রুত্তিসমূহ ! তোমরা জ্ঞানজ্যোতিতে 

উদ্ভাসিত হও । (ঘ) তাহ! হইলে প্রীর্থনাকারী আমরা, শক্রসঙ্ঝাঁত 

অর্থাৎ অন্তঃশভ্রর উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। অথব!, 
হইষে তব ভির্জে তব” প্রভৃতি মন্ত্রদ্ধয় উচ্চারণে প্রার্থনা কর (অর্থাৎ 

অন্নরসপ্রাণ যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পার, তন্ুপযোগী মন্ত্রাদি উচ্চারণ 
কর)। তোমার সাহায্যে শ্রেয়োকাম। আমর! অসদ্রন্তি-সমূহকে প্রতিকুদ্ধ 

করিয়া জয়ঘুক্ত হই। (আত্মশক্তি উন্বোষণের জন্য মন্ধে প্রার্থন! 

রহিয়াছে ।  শক্রনাশে অনিষ্টপরিহার এবং প্রজ্ঞানলীভে ইষ্টপ্রাপ্তি 
মন্ত্রে প্রখ্যাপিত | প্রার্থনার ভাব এই যে»হে ভগবন্! আমাদিগের 

সকল অভীষ্ট পুরণ করুন আমাদিগের এই অনুষ্ঠান মন? প্রাণাধিষ্ট(তৃ- 
দেবতাসমূহের সহিত এক্যসন্বন্ধযুক্ত হউক )। 

১১ হেমন! তুমি অভান্টবর্ষণহেতৃভূত হও । 
১২। অতএব হে মন! তোমাকে অভীষ্টপুরণের হেতৃভূত বলিয়! 

ভগবান (যেন) জানিতে পারেন। ( অর্থাৎ, তোমার কন্মের দ্বারা ভগবান 

তোঁমার, প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন। 

১৩। তাহা হইলে, ছুর্ববদ্ধিরূপ শত্রু দুরীকৃত হইবে, আর রিপুশক্রগণ 
বিতাড়িত বিমর্দিত হইবে। ) 

১৪1 হে আমার অন্তরস্থ 'অসদ্রৃভিসমূৃহ ! তোমর! দেবভাঁববিরোধা 
অন্তঃশক্রগণের অংশবধরূপ হও । 
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১৫। হে অন্তরস্থ অসদ্রুত্ভিনিবহ ! সেই বিচ্ছিম্নকীরক বাঁয়ুদেব 
( প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া) তোমাদিগকে আমাঁদিগের অন্তর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। দ্িউন। 

১৬। হে অসদ্রৃতিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ স্থুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান- 
প্রদাতা গ্োোতমান্ পরমেশ্বর তাহার কলঙ্করহিত হস্তের দ্বারা তোমাদিগকে 

প্রতিগ্রহণ করুন ;--অর্থাৎ আঁমাদিগের অন্তর হইতে তৌমাদিগকে 
অপসারিত করুন! (১অক্টক-_-১প্রপাঠক-__€অনুবাঁক )। 

গ ০ 
স্ঁ 

মন্ত্রভাষাং (সারণাচা্যকৃতং )। 

চতুর্থানুবাঁকে ব্রীহিনির্বাগঃ প্রোক্তো নিরুপ্তে তুষস্ত রক্ষোভাগত্বাত্দপনয়নার্ঘোইবঘাতঃ 
পঞ্চমেহনুবাকেহভিবীয়তে । প্রোক্ষিতানামেব ব্রীহীণাদন্রাবঘাতযোগ্যত্বাৎ প্রোক্ষণম্ত চোঁং 
পূতোদকপাব্যত্বাহুৎপবননন্তন্ত চাঁ্গভৃতন্তা্গিন্যৎপবনে সাকাজ্জত্বাহুৎপবনমন্ত্রব্যাখ্যানাৎ 

প্রাগেবোৎ পবনং বিধত্তে-“ইন্দো বুত্রমহন। সোঙপঃ। অভ্যত্রিয়ত। তাসাং যন্েধ্যং 
যজ্জিয়/ সদেব্মাসীৎ। তদপোঁদক্রামৎ। তে দর্ভা অভবন্। যদ্দরপ উৎপুনাতি। যা 
এব মেব্যা যক্তিয়াঃ সদেনা আপঃ। তাঁভিরৈবেনা উৎপুনাঁতি” (ব্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ 

অৎ ৫) ইতি। উন্দ্েণ হতন্ত বৃত্রস্তোদকাভিমৃখ্যেন মৃতত্বাঢুদকম্ত সারং নির্গতং। তচ্চ 

সারং দ্বিবিধং দৈবং মানুষং চ। তত্র মলপ্রক্ষালনোপঘুক্তং মান্ুষং। দৈবং চ দ্বিবিধং 

স।নাদিন। পাপশোধকং প্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশোধকং চ। তদুভয়মত্র মেধ্যযজ্িয়শব্দাভ্যাঁং 

বিবক্ষিতং। ভঙচ্চ নির্ত্য ভূমৌ দর্ভরূপেণীহবিবরবভূব । তন্মান্দ্ডরৎপুনীয়াৎ। দর্ভসংখ্যাং 
বিধত্তে_“দ্বাভ্য।মুৎপুনাতি। দ্রিপাগ্ভজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যে” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অৎ্ ৫) 

ইতি। অনেন বিবীরগানদ্বিত্বেন বিরোধাৎ পূর্বশ্মিন্বাকো দর্ভৈরিতি বহুব্চনং জাত্যভিপ্রায়ং 
ব্যাখ্যেয়। জমানো হোকেন পাদেনোত্তিষ্ন্ প্রতিষ্ঠাং ন লভতে। দ্বাভ্যাং তু ল্ভতে। 
ততো দর্ভদ্বিত্বমপি প্রতিষ্ঠিত্যে ভবতি ॥ 

১। “দেবো বঃ সবিতোৎপুন।ত্বচ্ছি্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ ক্্যম্ত রশ্মিভিঃ|৮-_কল্পঃ-- 

“অখৈতন্তামেব ক্ষচি তিরঃ পবিত্রমপ আনীয়োদীচীনাগ্রাভ্যাং পবিভ্রাভ্যাং ত্রিরুৎপুনাতি 
দেবো বঃ সবিতোৎ পুমাত্বচ্ছিদ্রেণন পবিত্রেণ বসো; স্থ্যস্ত রশ্মিভিরিতি পচ্ছঃ» ইতি। 
অত্র ক্রকৃশবেন নির্বপহেতুরগ্রিহোত্রহবণী বিবক্ষিতা। সশৃকায়ামগ্রিহোত্রহবগ্ামপ 

আনীয়েত্যন্তত্রাভিধানাৎ। হে আপো্ধবর্য্হৃদয্নেবস্থিতঃ প্রেরকৌংস্তর্ধ্যামী যুক্নানৃধ্বং 
পুনাতু। কেন সাধনেন। আিত্যরূপত্ভাবনাবলাদচ্ছিদ্রেণ দর্ভপবিত্রেণ।- পুনরপি কেন। 
জগনিবাসহেতোঃ কৃর্য্যস্ত রশ্মিত্বেন ভাবিতৈ্দর্ভাবয়বৈঃ| যথোক্তং মন্ত্রার্থ, বিশদয়তি-_ 
“দেবো বঃ. সবিতোৎ পুনাত্বিত্যাহ। সবিতৃপ্রন্তত এবৈন! উৎপুনাতি। অচ্ছিদ্রেণ 

পবিত্রেণেত্যাহ। ' অসৌ বা আদিত্যোহচ্ছিদ্রং পবিত্রং। তেনৈবৈন! উৎপুনাতি। বসো: 
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ূধ্য্ত রশ্মিভিরিত্যাহ। প্রীণা বা আপঃ। প্রাণা বসঝঃ| প্রাণ! রশয়ঃ | প্রাণৈরের 
 প্রাণীন্ত সম্প্ণক্তি” (ব্রীণকাণ ৩ প্র ২ অণ ৫) ইতি। উদকেনাংপ্যায়িতাঃ প্রাণ 
ইত্যপাঁং প্রাণত্বং। আদিত্যাগ্ধিষ্ঠাতৃদেবতানুগ্রহৈশ্ক্ষুরাদীনাং প্রাণানাং দেহে বাসিতত্বাদনু- 
শব্দীভিধেয়াঁনাং দেবতান্রগ্রহাণাং প্রংণত্বং। আদিত্যয়শ্ীনাং প্রাণব্যবহারোপকারিত্ব।ৎ প্রাণত্বং। 

ততঃ কুর্্যরূপপ্রাণত্বেন ভাবিতৈরর্ভপ্রাণৈ: সছোদকক্ষপাঃ প্রাণা উৎপবনকালে সম্পৃক্তা 
ভবস্তি। মন্ত্রন্ত সবিতেত্যনেন লিঙ্গেন বৎসাবিত্রত্বং হযচ্চ পাদবদ্ধত্বাদুগপত্বং তছুভয়মত্র 
সপ্রয়েজনমিতাহ-“সাবিত্রিয়চ্চা । সবিত্প্রস্থতং মে কর্মীসদিতি। সবিতৃপ্রহ্থতমেবান্ত 

কর্ম ভবতি। পচ্ছে৷ গায়ত্রিয়৷ ত্রিষ যৃদ্ধত্বায়” (ত্রাণ কাণ ৩ কাণ২ অণ৫) ইতি। 
মমেদং কর্ম নিখিলং সবিভ্র! প্রেরিতমন্ত্িতাভিপ্রেত্য সাবিজ্রমন্ত্রেণোৎ পুনীয়াৎ। তেন 

তত্তখৈব সম্পছছতে। খগপত্বেন তত্রত্যং ছন্দো জ্ঞাতুং শক্যতে | ছন্দসশ্চাত্র লক্ষণতে 

গীয়ত্রীত্বাপগায়ত্র্যাশ্চ ত্রিপাত্বাৎ প্রতিপাদমুখপবমে সতি ত্রিরাবৃত্তা শুধ্যতি। 'অতিশয়েন 

কর্মফলং সমৃদ্ধং ভবতি। আবৃত্তি্রকীরঃ স্থত্রে দর্শিতঃ--“দেবে! বঃ সবিতোৎ পুনাত্বিতি 
প্রথমমচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণেতি দ্বিতীয়ং বসাঃ স্ধ্যন্ত রশ্মিভিরিতি তৃতীয়ং ইতি ॥ 

২। «আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোহগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিং ধর 
ুক্সানিন্দ্রোইবৃণীত বুত্রতূর্যে যুরমিজ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্যে প্রোক্ষিতাঃ স্থ।”__বৌধায়নঃ-- 

“আখৈনা উন্মহ্য়র্পোতিষ্ঠতি আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুবোইগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে 
যজ্ঞপতিং ধন্ত যু্ানিন্দ্রোইবৃণীত বৃত্রতর্ষ্যে যুরমিক্্রমবৃণীধবং বৃত্রতূর্ধ্য ইত্যতিরেবাপঃ প্রোক্ষতি 
প্রোক্ষিতাঃ স্থেতি ত্রিঃ+, ইতি। আপন্ততবস্ত নন্ত্রক্যমভিপ্রেত্যাংহ__“আপো দেবীরগ্রেপুৰ 
ইত্যভিমন্ত্য,ঠ ইতি । হে জলদেব্যো যুয়্মিমং যজ্মবিদ্বেন পরিসাপ্তিং নয়ত। যজনাঁনং চ 

্বর্গং প্রাপয়ত। কীদৃশ্তঠ আপঃ শুদ্ধিহেতুনাং দর্ভাদীনানপি প্রোক্ষণেন শোঁধকত্বাদগ্রে 

পুনস্তীত্যগ্রেপুবস্তেন যজ্ঞং সমাপযিতৃং সমর্থাঃ। পুনঃ কীদৃশ্ঠঃ প্রবাহরূপেণ শীঘ্রগা দিত্বা- 
দগন্তভ্যো। ননুষ্যাদিভ্যোইপ্যগ্রে গচ্ছস্তীত্যগ্রেগুবঃ। তেন যজঘানং স্বর্গ, নেতৃং সমর্থাঃ। বিং 
চ বুত্রাস্থুরব্ধে যুক্সীকমিন্বস্ত চ পরম্পরমপেক্ষা জাতা। তত ইন্দ্রসমীনা যুয়ং কিং নান 

কর্তমসমর্থাঃ। অস্ত মনতম্ত পূর্ববভাগে তত্রত্যশবস্বরূপমেবাপাং মহিমানমভিধাধৃত্তযা স্পষ্টয়তি। 
ততোহত্র কিঞ্দ্যাখ্োয়ং নাস্তীত্যাহ -“আপো৷ দেবীরগ্রেপুবে। অগ্রেগুব ইত্যাহ। রূপমেবাঁহ- 

সামেতন্মহিমানং ব্যাচ্টে” (ত্রাণ কা ৩ প্র ২ অ০৫) ইতি। মধ্যমভাগে প্রার্থিতং 
কার্য্যমাপো নোপেক্ষত্ত ইত্যাহ-_“অগ্র ইমং ষজ্ঞং নয়তাগ্রে বজ্ঞপতিমিত্যাহ। অগ্র এব যক্ঞং 
নয়স্তি। অগ্রে বজ্ঞপতিং, (ব্রাৎ কাণ ৩ প্র*ৎ২ অত ৫) ইতি। ক্রাঙ্গণাস্তরপ্রসিদ্ধং 
পরম্পরসাপেক্ষত্বমেব তৃতীয়ভাগে দর্শয়তীত্যাহ-_“ঘুস্মানিন্রোহ্বৃণীত বৃত্রতূর্ষ্যে যুয়মিন্্রমবৃণীধবং 

বৃত্রতূর্ধ্য ইত্যাহ। বৃত্র/হ হনিম্ব্িজ্র আপো বত্রে। আপো হেন্্রং বক্রিরে। অংজ্ঞামে- 
বাংসামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অত ৫) ইতি। আপো বত্র ইতি 

চ্ছানসো দীর্ঘঃ। বৃত্রীস্ভীতার়েন্্ায় প্রজাপতির্বজমত্তিঃ প্রক্ষাল্য দদাবিত্যসাবিন্রন্তোদকাপেক্ষত্ব- 

প্রসিদ্ধিরব ত্র. হেতিশবেন ুচ্তে। অত এব শ্রয়তে-_“তগ্মাদিন্দ্রোংবিতেৎস প্রজাপতি- 
মুগাধাবচ্্র্দেধজনীতি তশ্মৈ বন্ত৬. সিক্ত! প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাত্যান়্ত” ইতি। 



১ প্রপাঠক, ৫ অনুবাক। ] কষ্-যণ্র্ব্বেদ-মন্ত্র। ১০৩ 

প্রক্ষালিতন্তাপি বজ্তস্তেন্ত্েণ প্রয়োজ্যত্বাদপামিক্দ্রীপেক্ষেত্যেষ। প্রসিদ্ধিরাপো হেত্যত্র হশবেন 

হুচতে। আঁপো মম সহকারিণ্য ইত্যেতদিন্তরস্ত সম্যগঞ্ঞানং। ইন্দ্রোৎশ্মীকং সহকারীত্যেত- 

ছুক্তদেবতানাং সন্যগজ্ঞানং। তামেতামপাং সংজ্ঞামিন্ত্রেণ - সমানাং মন্ত্রঃ প্রখ্যাপয়তি। 

দীর্ঘব্ত্যাসশ্ছান্দসঃ। মন্ত্রপাঠ এবাপাং প্রোক্ষণমিত্যাহ-_“প্রোক্ষিতাঃ স্থেত্যাহ। তেনাইগঃ 

প্রোক্ষিতাঃ। (ত্রাণ কাণ৩ প্র“ ২ অণ ৫) ইতি। অন্তির্ে হবীংষি প্রোক্ষতি। বরহ্ধণাঁহপ 
ই্যাবহিঃ প্রোক্ষতি” ইতি শ্রত্যন্তরং | ব্রহ্গণাই ভিমন্্রণমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ 

৩। ণ্অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্ীষোমাভ্যাং ।৮-_অগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যন্ীযোমা- 
ভ্যামিত্যন্ত শেষং পুরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ-“অথ পুরোডাশীয়ান্ প্রোক্ষতি দেষস্ত 
ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্ধাহুভ্যাং পুষে হস্তভ্যামগ্রয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাম্যন্সীষোমাভ্যামমুগ্স 
অমুম্ম! ইতি যথাদেবতং ত্রিঃ” ইতি। 

ইদ্ধমেব তাত্পধ্যং দর্শয়তি_-ণঅগ্নয়ে বো জুষ্টং প্রোক্ষাদ্যগ্ীষোমাভ্যামিত্যাহ। ধথা- 

দেবতমেবৈনান্প্রোক্ষতি (ব্রা ক*৩ প্র*ৎ২ অণ ৫) ইতি। আবৃত্বিং বিধত্তে-_“ত্রিঃ 

প্রোক্ষতি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞ; | অথো রক্ষসামপহাত্যৈ” (ত্রাণ কা* ৩ প্রৎ ২ অণ ৫) ইতি। 
তিআ্র আবৃত্তয়ো বস্ত বঞ্তস্তাসৌ ত্যাবৃৎ | ত্রিঃ প্রথদানন্বাহ ত্রিরুত্তমানিত্যাদ্দিশ্রোতপ্রসিদ্ধিং 
হিশন্দো গ্োতয়তি । রক্ষোত্বত্বনপামসকৃতুক্তং ॥ 

৪। “ুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্খ্ণে দেব্যজ্যায়ৈ ।”--কল্প£-ণ্উত্তানানি পাত্রাণি কৃত। 
প্রোক্ষতি শুন্ধধবং দৈব্যায় কর্্মণে দেবধজ্যায়া ইতি ত্রিঃ৮ ইতি। পুর্ববদধযাচষ্টে_“শুন্বধবং 
দৈব্যায় কর্মণে দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। দেবযজ্যায়া এবৈনানি শুন্ধতি। ত্রিঃ প্রোক্ষতি। 
্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ । অথো! মেধ্যত্বীয়” (ব্রা কাণ ৩ প্রণৎ ২ অত ৫) ইতি। মেধ্যত্বং যজ্ঞার্হত্বং ॥. 

৫। 4অবধৃত৬. রক্ষোহবধূতা অরাতয়ঃ1”-_ কল্স:__-“কৃষ্ণীজিনমাদায়াবধৃত৬, রক্ষোইব- 

ধৃত| অরাতয় ইত্যুৎকরে ত্রিরবধূনোতি” ইতি । অবধৃতং বিনাশিতং। প্রত্যুষ্টমিতিবদধযাচ্টে-_ 
“অবধৃত৬. রক্ষোহবধৃতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ” (ব্রা কাণ ৩ প্র ২ 
অণ ৫) ইতি॥ | 

৬। “অদিত্যান্ত্রগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত 1৮ কল্পঃ-অথ হৈনৎপুরস্তা ু প্রতীচীন- 
শ্রীবমুত্বরলৌমোপতৃণাত্যদিত্যাত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্বিতি” ইতি। হেক্ৃষ্ণাজিন ত্বং 
ভূদেবতায়াস্ত্কৃম্বরূপমসি। ততে! ভূমিস্বাং প্রতিগৃহা মদীয়েয়ং ত্বগিত্যেবং জানাতু। মন্তন্তো- 
ক্তার্থপরত্বং দর্শয়তি-“অদদিত্যান্ত্গসীত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ | অন্তা এবৈনত্বচং করোতি। 
প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত” (ব্রাৎ কা* ৩ প্র* ২ অত ৫) ইতি। যদি স্বকীয়- 
ত্রগরূপেণ ন স্বীকুর্ধ্যাত্তদানীমপসারয়েখ। ততো ন প্রতিতিষ্ঠেৎ। অতঃ প্রতিষ্ঠার্থোহ্য়ং 
স্বীকীরঃ। দেশাদিগুণবিশিষ্টমান্তরণং বিধস্তে-“পুরস্তাত্প্রতীচীনগ্রীবমূত্তরলোমোপক্ণাতি 
মেধ্যত্বায়। তন্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চ: পশবো মেধমুপতিষ্টস্তে। তন্মাৎ প্রজা মৃগংগ্রাহকাঃ 
(শ্রা* কাঁণ ৩ প্রণ ২ অণ্ ৫) ইতি। যন্মীদাহবনীয়ন্তপূর্বরভাগে কষ্চাজিনং পশ্চিমশিরস্কমুধ্ব- 
লোমকমীতৃতং তন্মাত্াদৃশ। এব সস্তো যুপে বন্ধাঃ পশবো যজ্ঞং সেবস্তে। যল্মাদয়ং গণ্ভিঃ 
সেব্যো বজ্ঞস্ত্মাদেব প্রত্যবীয়ভয়রহিতাঃ সভ্য; প্রজা যক্ঞার্থ, মুগগ্রহণশীলা ভবন্তি। কুষ্ 



১০৪ যঞ্তর্ধ্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

জিনস্তাহ্দরে হেতুং ক্রবংস্তদ্বিশিষ্টমবঘাঁতং বিধর্তে-_“যজ্ঞো৷ দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং 

কৃত্বা। যংরুষ্ণাজিনে হবিরধ্যবহত্তি । যজ্ঞাদেব তদ্যজ্ঞং প্রযুউক্তে। হবিষোহস্কন্নায়” ( ব্রাৎ 

কাণঙ প্রণ২ অত ৫)ইতি। যজ্ঞপুরুষঃ কেনাপি নিষিত্তেন দেবেভ্যে বিমুখোহগাত্তদা 
তিরোধায় স্বয়ং কৃষ্ণমুগো ভূত্বা তদীয়রূপমাত্মনঃ সম্পূর্ণণ কৃতবান্। ততঃ হ্বষ্তাজিনস্তোপরি 
হবিরধ্যবহত্তীতি যদস্তি তেন যজ্ঞশরীরাৎ কৃষ্ণাজিনাদাদ।য় হবীরূপো বজ্ঞঃ প্রযুক্তো ভবতি। 

কিঞ্চিদধঃ পতিতমপি বিহিতত্বাৎ কৃষ্ণাজিনেনাবরুত্বতবাদ্ধবিরস্কর্নসেব ভবতি ॥ 

৭| “অধিষবণমমি বানস্পত্যং প্রতি ত্বাহদিত্যাস্বগেত্ত, 1” কল্পঃ_“তত্সিকন লুখলমবি- 

বর্তয়ত্যধিষবণমসি বানম্পতাং প্রতি ত্বা-দিত্যান্তগ্েত্বিতি” ইতি। হে উলুখল ত্বমধিষবণন্তাব- 
ঘাতন্তাংধারভূতং বনষ্পতিজন্তং চীসি। তাদৃশং ত্বাং কৃষ্ণাজিনরূপেয়ং ভূমেস্তকপ্রাতিগৃহা 

মদীয়তি জানাতুঁ। অবঘাতাধারং কর্ত,মধিববণবিশেষণঘিত্যাহ-_প্অধিষবণমসি বানস্পত্য- 

মিত্যাহ। অধিষবণমেবৈনৎকরোতি” (ব্রাঁৎ কাঁণ ৩ প্র ২ অণ ৫) ইতি। অবিরোধেন 

সন্বন্ধায়েয়মানীরিত্যাহ--“প্রতি ত্বাহদিত্যান্্বথেত্বিত্যাহ সবত্বার” (ত্রাণ কাঁ* ৩ প্র ২ অণ ৫) 

ঈতি। সধঃ সন্বন্ধবান। যিঞবন্ধন ইত্যন্মাদ্ধাতোরুৎপন্নত্বাৎ॥ 

৮। “্অণ্েস্তনূরসি বাচো বিসজ্জনং দেব্বীতয়ে ত্বা গ্হ্নামি ।”__কল্পঃ--“তশ্মিন পুরো- 

ডানীয়ানাবপত্যগ্েস্তনুরসি বাচো বিসজ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃষ্কামীতি” ইতি। ভোঃ পুরোডাণীয়- 

ত্রীহিসমূহ ত্বমগ্নেঃ শরীরমসি। যতে! দাহাং কাষ্ঠমিন ত্বাং স্বীরুত্যে(দরাগ্রিরাহবনীয়াগ্রিশ্চো- 
গচিতবপুর্ভবতি । কিঞ্চ, বাঁচঃ প্রবৃত্তিকারণমসি ৷ ত্বদীয়রসেনোপচিতায়! বাঁচঃ শব্দোচ্চারণে 

প্রবৃত্বত্বাৎ। অত ইদৃশং ত্বাং দেবভক্ষণায়োলুখলে প্রক্ষিপামি। যথোক্তং মন্ত্রীর্থং দর্শয়তি-_ 
অগ্নেস্তন্রসিত্যাহ ৷ অগ্নের্ববা এষা তনুঃ। যদ্দোষধয়ঃ। বাঁচো বিসর্জনমিত্যাহ। যদা হি 

গ্রজ। ওষধীনামশ্রত্তি। অথ বাচং বিহ্জন্তে । দেববীতয়ে ত্বা গৃঙ্নামীত্যাহ । দেবতাভিরেবৈনৎ- 

সমর্দয়তি” (ব্রাৎ কাণ্ ৩ প্রৎ ২ অণ ৫) ইতি। দেবৈরক্ষিতত্বে সতি “্যাবদেকা দেবতা 
কাঁময়তে যাঁবদেকা। তাব্দাহুতিঃ প্রথতে” ইতি স্তায়েনাভিবৃদ্ধিঃ | 

৯। “অদ্রিরসি বানম্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্য৬. স্ুশমি শমিঘ 1”__কল্পঃ-_“মুসল- 
মবদধাত্যব্রিরসি বাঁনস্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্য৬ স্ুশমি শমিঘেতি* ইতি । হে মুসলপদার্থ 
ত্বং বনম্পতিজন্যোহপি দাঢে?ন পাষাণোইসি স ত্বং দেবার্থমিদং হব্যং ভক্ষণবিরোধ্যগ্রতুষাপ- 
নয়নেন সুষ্ঠ শাস্তং যথা ভবতি তথা শময়। এতদেবাভিপ্রেত্যাংহ-_“অদ্রিরসি বানম্পত্য 
ইত্যাহ। গ্রাবাণমেবৈনৎকরোতি। স ইদং দেবেভ্যো হব্য স্থশমি শমিঘেত্যাহ শাস্ত্ৈ 
(ব্রাৎ কাণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৫) ইতি। মন্্রমুৎপান্ঘ লিঙ্গস্থচিতং বিনিয়োগং প্রকটক্তি-_ 
“হবিষ্কদেহীত্যাহ। য এব দেবানা৬ হবিষ্কতঃ। তান্ হ্বয়তি। ব্রিহ্বপ্তি। ত্রিষত্যা 
হি দেবাঃ? [ ব্রা কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৫] ইতি॥ 

১০। “ইষম! বদোর্জমা বদ ছ্যমদ্বদত বয়৬. সঙ্ঘাতিং জেম্ম ।”-_কল্পঃ-_অথ দৃষদুপলে 
বৃযারবেপোচ্চৈঃ সমাহস্তি--ইম! বদোর্জমা বদ ছ্যুমদ্দত বয়ং সঙ্ঘাতং জেম্মেতি” ইতি। 
ততপ্রকারোহন্ত্র ম্পষ্টীকতঃ-_-“আগীখোহশ্মানমাদায়েষমাবদেতি দৃষছুপলে সমাহস্তি দ্িদৃ'ষদি 
সকছপলায়াং ত্রিঃ সঞ্চারয়ন্নবকৃত্বঃ সম্পাদয়তি' ইতি। হে পাঁষাণ হুবিঃত্বরূপমিদমন্নং তদীয়ং 



১ প্রপঠিক, ৫ অন্ুবাক। ] কৃষঃ-য স্তরবেরেদূ-মন্ত্র | ১০৫ 

স্বাহুতরং রসং চ জমান আনেধাতীতি দেবেভ্যো বদ। হে যজ্ঞাযুধানি সর্বাণি যুয়ং রসাভি- 
ব্যক্তিমনিদং হবিরিতি দেবেভ্যো বদত। বয়ং ত্বনেন পাষ[ণঘোষেণাবিনীতং খৈরিসজ্ঘ।তং 
জেম্স। অনেন মন্ত্রেণে্টপ্রাপ্তিননিষ্টপরিহারং চ দর্শয়তি--ইষপা বদোর্জদা বদেত্যাহ | 

ইযনেবোর্জং যজমানে দ্রধাতি। ছ্যমদ্বদত বয়. সঙ্ঘাতং জেম্মেত্যাহ। ভ্রাতৃখ্যাভিভূত্যে 

(ব্রা কাণ ৩ প্রণ২ অণ ৫) ইতি। উপাখ্যানেন ত্র।তৃব্যাভিভূতিং দ্রটরতি--মনোঃ 

শ্রদ্ধা দেবস্ত যজমানস্তাঙ্গরদ্রী বাকৃ। যজ্ঞাযুব্যু এবিইীইসীৎ। . তেহস্থরা যাবাস্তো 
বঙ্ঞবুধানামুদ্ধদ তামুপাশৃধন। তে পরাভবন্। তম্মী২ৎ স্বীনীং মধ্যেইবপায় যজেত। 

যাবন্তোহস্ত ভ্রাতৃব্যা বজ্ঞামুধানাদুদ্রবূতীমুপশৃন্তি। তে পরাভবস্তি, (ব্রা কাণ৩ প্রৎ ২ 

অ০ ৫) ইতি। শ্রদ্ধালুত্বেন যাগং কুর্ধতো। মনোঁঃ গ্রভাব|দিদং সর্বং সম্পন্তং। ততো 

জ্ঞাতীনামন্তুকুলানাং প্রতিকূলানীং চ নধো ব উদং বৃত্তান্তং নিশ্চিত্য শদ্ধালুর্যজেত তম হাব্যাঃ 

পরাভবস্তি। প্ৈষমন্ত্ঘুতৎ্পাঞ্ধ বিনিয়োগং তাতিপধ্যং চ দর্শয়তি--উচ্চৈঃ সগাহত্ত বাঁ আহ 

বিজিত্যে। বৃওক্ত এমিল্্িয়ং বীষ্যং। শেন্ভ এষাং ভনতি (ত্রাণ কা” ০ প্র ২ আত ৫) 

ততি। হেআগ্ীব ত্বদীয়হস্তগতেন পাধাণেন দৃষ্পল।যুখামচ্চৈস্তীড়নীরঘিতি মন্ত্রার্থ | তং 

মন্ত্রধবরধ্যুঃ পঠেৎ। সচ পাধষাণপবনিধ্রিজয়ায় ভনতি। ঘজনাঁনশ্চৈষাং বৈরিণামিন্তিরং বলং 
চবিনীশয়তি। স্বরং চৈষাং জ্ঞ।/তীনাং মণ্যে শ্রেছো ভব্তি ॥ 

১১। “ব্ষবৃদ্ধগসি 1”-_কল্প-অবহত্য বিতুবান্কত্বোন্তরতঃ শুপমুপধচ্ছতি বর্ষবৃদ্ধমসীতি' 

তি । হে শুর্প বর্ষবৃদ্ধং বেণুনিষ্পন্নতরা ত্বমপি বর্মবৃদ্ধমসি ॥ 

৯২। “প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্ত,।৮-_কন্প£তিন্মিন্ পুরোডাশার়ান্দ্পতি প্রতি না বর্ষবৃদ্ধ 

বেত্বিতি ইতি। হেত্রীহিসমূহ বর্ষবৃদ্ধং ত্বাং স্বকীয়ত্বেন শূর্পং প্রতিণন্ততাং। ম্রদয়ে বুদ্ধ- 

শবধেন সমৃদ্ধিদের্ঠাত্যত ইত্যাহ-_বর্ষবুদ্ধমসি প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্বিত্যাহ। বর্ষবৃদ্ধা বা 

ওষধরঃ | বর্ষবৃদ্ধা ইবীকাঃ সমৃদ্ধ” (ত্রাণ কা” ৩ প্র“ ৯ অণ ৫) হতি। হইধীকা ব্ণেবঃ। 

১৩। “পরাপুত৬. রঙ্গঃ পরাপুতা৷ অরাতয়ঃ 1”- কল্পঃ_-"অথোদঙ্ পর্ধ্যাবৃত্য পরাপুনাতি 
পরাঁপৃত৬. রক্ষঃ পরাপুতা৷ অরাতয় ইতি, হতি। রক্ষসোহত্র প্রসঙ্গমুগন্তম্ত মন ব্যাচষ্টে_-জ্র৬, 
রক্ষা স্তন্থপ্রাবিশন্। তান্তন্না পশুভ্যো নিরবাদরস্ত। তুষৈরোষবীভ্যঃ ৷ পরাপুত৬. রক্ষঃ পরাপুতা 

অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ (ত্রাণ কাঁ* ৩ প্র* » অ০ ৫) ইতি। দেবাঃ পশুযাগেষু রুধিরং 
তন্তাগত্বেন বহিন্ত্যক্ত। পশুযাগেভ্যো রক্ষাংসি নিফাসিতবস্তস্তষত্যাগেন চৌষধযুপলক্ষিতেভ্যঃ | 

১৪। দ্রক্ষপাং ভাগোইসি 1৮- করঃ ণমধ্যমে পুরোডাশকপালে তুষানোপ্য রক্ষসাং 

ভাগোহসীত্যধস্তাৎরৃষ্ণা জিনস্তোপবপত্যুত্তরমপরমবাস্তরদেশং হস্তেনৌপবপতীতি বহবৃচত্রাহ্গণং” 
ইতি। নিষ্কাসনার্থ, ভাগগ্রদানমিতি দর্শয়তি-_-এরক্ষসাং ভাগোহসীত্যাহ। তুঁষৈরেব 
রক্ষাঞসি নিরবদয়তে” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্র ২ অণ ৫) ইতি। বিধত্বে_-“অপ উপন্ৃশতি 
মেধ্যত্বায়” (ব্রা কাঁৎ ৩ প্রৎ ২ অণ ৫) ইতি ॥ 

১৫। “বাসুর্কো বি বিনক্ত ।”__কল্পঃ-_প্বারুর্কো! বি বিনক্িতি বিবিচ্য”. ইতি। 

তুলা! বে! যুষ্মান্বায়ুঃ কণেভ্যঃ পৃথকরোতু। শুদ্ধযাপাদকত্বেন বা বায়াবাদর ইত্যাহ ক 
বি বিনজ্ত্যাহ। পবিভ্রং বৈ বায়ুঃ। পুনাত্যেবৈনান” (ত্রা কাঁ* ৩ গ্রণ ২ আঃ ৫)-ইতি ॥ 

"১৪ 



১০৬ যন্জুরবেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক। 

১৬। «দেবে! বঃ সবিত। হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃঙ্বাতু ।”-_কল্পঃ--“দেবো বঃ সবিতা হিরণা- 
পাণিঃ প্রতিগৃঙ্বাত্বিতি পাত্র্যাং তঙুলান্ প্রস্ন্দযিত্বা” ইতি। হিরণ্যমগলীয়কং পাণৌ যন্তাসৌ 
হিরণ্যপাণিঃ। অস্তরিক্ষ(ৎগততাং বর্ষোপলাদীনা মিবোক্ষস্থানস্থতাচ্ছ! পাঁপততাং তও্লানা- 

মিতস্ততঃ পাতে সত্যপ্রতিষিতত্বেন হবির্বিনাশো মা ভূদিত্যভিপ্রেত্য সবিতুঃ প্রতিগ্রহ ইত্যাহ-_ 
্অস্তরিক্ষা্দিব বাঁ এতে প্রস্কন্দস্তি। যে শূর্পাৎ। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি- 

গৃহ্নাত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিতো | হবিষোহস্বন্দায়” (ব্রা কা ৩ প্র“ ২ অণ ৫) ইতি। প্রৈষমন্ত্ 
মুৎপাদয়তি --পত্রিক্ষলী কর্তবা আহ। ত্র্যাবুদ্ধি যজ্ঞঃ । অথো মেধ্যত্বায়” (ত্রাণ কাণ ৩ গ্র* ২ 

অন ৫)ইতি। হে যজনীনপত্বি ত্বয়া তওুলাস্ত্রিবারং ফলীকর্তব্যাঃ। শ্ৈত্যাচ্ছাদকতুষাঁপনয়নং 
ফলীকরণং। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ_-দেবে ব উৎপুনাত্যংশৈক্ক্িভিরাপোহনুমন্ত্ররেৎ ৷ অগ্রয়েইী 
'হবিঃ প্রোক্ষ্য শুন্ধোক্ষে্াগপাত্রকং ॥১॥ অব চন্মোতকরে ধুত্বা হাদিত্যাশ্চন্মসংস্তাতিঃ | 

'অধুলুখলনাদব্যাদগ্ে্তত্র হবিঃ ক্ষিপেৎ॥ ২॥  অপ্রির্দসলঘাদত্ত ইমং দৃঘদি বাদনং | খ্ষ 

শর্পমুপোহ্াত্র প্রতি ত্বা হবিরাবপেৎ ॥ ৩॥ পরা ব্রাহীন্ পর।পুয় রক্ষাগিতি চম্দণঃ | অবস্থষং 
কপালেন ক্ষিপেদ্বাবুর্ধবিবিচ্যতে ॥ দেবঃ ক্ষিপেদ্ধবিঃ পাত্রযাং সন্বাঃ সপ্তদশেরিতাঁঃ ॥ ৪ ॥ 

অথ নীমাংস!। 

তৃতীয়াধায়ন্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং--“হবিষ্কদেহীতি মন্ত্রালিরবন্পন্সবাহবয়েৎ। বিনিয়ো- 
গোহবঘাতে স্তাদাহ্বানে বাইবঘাতকে ॥ এীন্দ্রীবন্মান্্মাহবানং গৌণং হস্তিব্ব,থাহন্যথা। পাঠেন 
প্রাপিতং ত্রিত্বং হবয়তেরুপচারগীঃ ॥ ত্রিরভ্যাসো বিধাতব্যো নিত্যপ্রাপ্তেরভাবতঃ । হস্তিন 

লক্ষ্তে কালঃ প্রীপ্তোহসৌ হবয়তিস্তথা ॥ বিনিয়োগে বাক্যভেদো৷ লিঙ্গাদাহ্বানশেষতা । 
নৈশ্্ীন্তায়: শত্যভাবাদ্বহির্ন্যায়েন মুখ্যগঃ” ইতি ॥ দর্শপুর্ণগাসয়োঃ শয়তে--"হবিষ্কদেহীতি 
ত্রিরবন্ল্লাহ্বয়তি” ইতি । দেবানামর্থে যা হবিঃ সম্পাদয়তি সা হবিষ্কৎ, তামেনাং সন্বোধ্যাধৰযূ্- 

রেহীতি জতে। তথাচায়ং মনো ব্রা্ণেন ব্যাখ্যায়তে- হবিষ্কদেহীত্যাহ । য এব দেবানী৬ 

হবিষ্কতঃ | তান্হবয়তি” ইতি। তমিমং নন্রমচ্চার্য্যাধ্বধূ্যজ্িবারমবঘাতং কুর্বন্নাহ্বযতীত্যর্থঃ | 
অনেন বাক্যেন মশ্ত্রোইবঘাতে বিনিযুজ্যতে ন ত্বাহ্বানে। এহীত্যেতন্নন্ত্রগতং পদমাঙ্গানে 

সমর্থং ন ত্ববঘাত ইতি চেৎ। ন। তস্তাবঘাতিলক্ষকত্বাৎ। বথা পূর্বোদা হৃতায়ামৈক্র্যা- 
মৃীব্রশন্দো। গৌণস্তদদেহীতি পদং মন্ত্রগতত্বেনাবঘাতে গৌণং ভবিষ্যতি। অন্তথা মন্াঙ্গণয়ো- 
রাহ্বানপরত্বাচ্ভু,়মাণমবনরন্লিতি পদমনর্থকং স্তাৎ। প্রাপ্তমবঘাতমুদ্ধশ্ঠ তত্র মন্সত ত্রিতৃম্ত চ বিধো 
বাক্যভেদ ইতি চেৎ। ন। ত্িত্বস্ত প্রাপ্ততেনান্থবাদকত্বাৎ। কন্তাঞ্চিচছাথায়াময়ং মন্ত্র 
মন্ত্রকাণ্ডে ভ্রিবারমত্যন্তাহস়্াতিঃ। হ্বয়তিপদং ত্েহীতিবদবঘাতপরতয়ৌপচারেণ নেয়মিতি প্রান্তে 
বূমঃ- ব্রিরভাসম্ত নিত্যবৎপ্রাপ্তিঃ পাঠমাত্রেণ ন সিধ্যতি কন্তাঞ্চচ্ছাথায়াং দ্িঃপাঠাৎ ক্তাং- 
চিৎ সরুৎ পাঠাৎ॥। অতোইমৌ নিত্যবদ্ধিবীয়তে। ন চাবস্বনলিত্যস্ত বৈধর্ঘ্যং তন্ত কাঁল- 
লক্ষকত্বাং। কাঁলম্তাপি বিধৌ বাক্যভেদ ইতি চেন, প্রাপ্তত্বাৎ। ন হাবঘাতে সহায়াহ্বান- 
মনতশ্মিন্কালে ভবতি। ততোহর্থপ্রাপ্ত; কালঃ। আহ্বানমপি মন্ত্রসামর্থযাদেব প্রাপ্ত 
বিধেযং। ন হোহীতি মনত্রপাঠ আহ্বানমস্তরেণোপপঞ্ঘতে। মন্্ব্যাখ্যানং চোদাহতং। তত্রায়ং 
বাক্যার্থ; সম্পরঃ -অবঘাতকালে বদাহ্বানং তন্ ত্রিরভ্যাসঃ কর্তবা ইতি। অত এব শাখাস্তরে 



১ প্রপাঠক, ৫ অঙ্গবাক।]  কৃষ্ণ-যজুর্ষেেদ-মন্তর | ১০৭ 
বিস্পষ্টমাহ্বানানুবাদেনাভ্যাসো বিধীয়তে €ত্রিহ্বপ্তি । ত্রিষত্যা ছি দেবাঃ ইতি। এবং 

সতি মন্ত্রম্তাপি বিনিয়োগে বাক্যভেদঃ স্তাৎ। লিঙ্গেন ত্বাহবানে বিনিষুজ্যতে নাবঘাতে। ন 

চৈন্দরীন্তায়োহত্র গ্রসরতি তৃতীয়াশ্রত্যভাবাৎ। বহির্দেবসদনং দামীত্যত্রোক্কেন তু স্টায়েন মুখ্য 
এবাহহ্বানে লিঙ্গেন মন্ত্রবিনিয়োগো ন ত্ববঘাতরূপে গৌণাহ্বানে। তন্মাক্লাবঘাতশেষোহয়ং মন্ত্ঃ। 

দাদশাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদদে চিন্তিতং--“সবনীয়ে পুরোডাশে শ্ভাধাহতিহবিষ্কতঃ। ন 
বাহতিদেশাৎস্তান্মৈং পশ্বাহ্বানাত্প্রসক্তিত£/ ইতি ॥ সবনীয়পুরোডাশল্তাহগ্নেয়পুরোডাশ- 

_বিকৃতিত্বাৎ প্রকুতিবদ্ধিকৃতিঃ কর্তব্যেত্য তিদেশেন হনিঙ্কদাহশানং তত্র কর্তব্যমিতি চেং। , মৈবং। 
পশৌ কৃতেন হবিক্বুদাহবানেন তৎকালীনে পুরোডাশেহপি প্রসঙ্গসিদ্বত্বাৎ। যগ্াপ্যৌষধার্থং 
হবিক্কদরাহ্বানং পশৌ নান্তি তথাহপ্যেষ! কত্বাচিন্ত। | তত্রৈবান্তচ্চিস্তিতং__অন্ত্যাহৃতিশ্বরৌ 
সৌমো নান্তি বা পশুপাকতঃ। নিবৃত্বত্বাদন্তি মৈবমনিবৃদ্থেঃ পুরোখিতেঃ” ইতি ॥ তৃতীয়- 

সবনীয়ে সৌম্যচর্বাদয়স্তেযু হবিষ্কদ।হ্বানং পুনঃ কর্তব্যং পশাবাহতায়ান্তন্তাঃ পশুপাকে নিবৃত্তত্বাৎ, 

ইতি চেৎ। মৈবং। প্ররুতৌ পত্রীদংযাজেভ্য উদ্ধীং হবিষ্কতঃ পত্ধ্যা 'উবানকালত্বেন পশাবপি 
ততঃ পুর্বং নিবৃত্ত্াভাবাৎ। তস্মান্তিৎকালীনেষু সৌম্যচর্কাদিষু নাস্তি পুনরাহবানং। একাদশা- 
ধ্যারন্য প্রথমপাদে চিন্তিভং অবঘাতঃ সকৃভুয়ো বা সরুদ্বিধিসিদ্ধিতঃ | দৃষ্টা তঞুলনিষ্পততিস্ত- 
দস্তোহভ্যন্ততানয়ং' ইতি ॥ ত্রীহীন্নহস্তীত্যত্র সরুঘুসলঘাতনাত্রেণ বিধিপ্রযুক্তস্তাপূর্বন্ত দিদ্ধে- 
নাস্ত্যাবৃত্তি/রতি চেৎ।  7ং। তগুলনিষ্পত্ডের্ টপ্রয়োজনত্বেন তৎপর্যযস্তস্তাভ্যাসন্ত শ্রুতস্তাপি 

কল্পনীরত্বাৎ। এবং তংএ্পেষণাদাবপি জরষ্টব্যং | তত্রৈবান্তচ্চিন্তিতং--“সর্বে ষধাবঘাতঃ 
কিমাবপ্তযঃ সরুদেব বা। আবৃত্তিঃ পূর্ববন্মৈবং দৃষ্টারথন্তাত্র বঞ্জন/ৎ ইতি॥ অগ্রিচয়নে 
দরতে--9দুষ্বরমূলুখল৬. -্বোৌসধশ্য পূরযিত্বাইবহস্ত্যঘৈনদুপদধাতি” ইতি। অত্রাদৃষটদাত্র- 
প্রয়োজনত্ব।ৎ সরুদেবাবঘাত. | একাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতং-:"অবধাতার্থমন্ত্রঃ কিম- 
সরুত্সকদেব ব|। প্রহ।রভেদাদাবৃত্তিঃ কশ্মৈকোন সরুদ্ভবেধ ॥ ইতি ॥ অবরক্ষো দিবঃ 

সগত্রং ব্ব্যামমিত্যবহস্তীত্যবঘাতে বিহিতো! মন্ত্র আবগ্তনীয়ঃ| কুঁতঃ। অব্থাতস্ত গ্রহাররূপত্বাৎ। 
প্রহারাণাং চ ভিন্স্বা, ইতি "াপ্তে জূনঃ--তওুলনিষ্পততিপর্য্যস্ততেনাহ ক্ষিপতগ্রহারাভ্যা সযুক্তস্তা- 

বঘাতগ্ঠৈকত্বাতত্র বিনিযুক্তস্তাবঘ,তোপক্রমে সরুদেবঃ পাঠঃ । তত্রৈবান্তচ্চিন্তিতং - “নাঁনাবীজেষু 

তনমন্ত্ঃ সকছুয়োহথ বা সককৎ। চিকীর্ষৈক্য।ৎ প্রয়োগাণাং ভিন্নত্বাদসরুত্তবে ইতি ॥ রাজ- 
হুয়ে নানাবীজেষ্টিসমুদায়ে শ্রয়তে -“অগ্রয়ে গৃহপতয়ে পুরোডাশমষ্ীকপালং নির্বপতি কৃষণনাং 

ব্রীহীণা্, মোমায় বনম্পতয়ে শ্া-।কং চরুং, ইত্যাদি । তত্র সোহবধাতমনত্রঃ স্কদেব বক্তব্যঃ | : 
কুতঃ। সর্বাবঘাতবিষক্বায়ামেকস্ত. চিকীর্ষায়াং প্রবৃত্বত্বাৎ, ইতি প্রাঞ্ডে ব্রমঃ-_সমস্ত্রোথবঘাত- 
শ্চোদকাতিদেশেন বীজেধু যুজ্যতে। তত্তবীজেযু তওুলনিষ্পতৌ স রুতার্থঃ সম্পর:। 
পুনব্বাজান্তরে তঙুলনিপ্ত্রয়ে অম্নস্তাবঘাতন্ত প্রযোক্তব্যত্বাদসব্নবন্্পাঠঃ। 

দশমাধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং--অবঘাতঃ রৃষ্ণলানামস্তি নে! বাহস্তি পাঁকবৎ। 
প্রত্যক্ষোস্ক্যা চরেৎ পাঁকমবঘাতে তু নাস্তি সা, ইতি। বিকৃতিনপাঁণাং কাম্যে্টীনাং কাণ্ডে 
পঠাতে-_-প্রাজাপত্যং স্বতে চর নির্বপেচ্ছত কৃষ্ণলমাযুদ্ধাম£ ইতি। ক্ৃষ্ণলশববঃ নুবর্ণশকল- 
বাচী। প্ররকতৌ ব্রীহীনবহস্বীতিপুরোডাশহেতুনাং ভ্রীহীণামবঘাতে। বিছিতঃ| লোইতর 



১০৮, যন্তুর্ষ্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড প্রথম অষ্টক | 

চর্হেতুনাং কঞ্চলানাং চোদকবশাদস্তি নো বেতি সংশয়ঃ। অবাতি পূর্ববপক্ষপ্রতিজ্ঞা। 
বিতুধীকরণং ততরুতচরূপকারঃ। লুপ্তে২প্যুপকারে তৎ্সত্তায়াং গাকবদিতি নিদর্শনং । 

লুপ্তেপি বিরেদনোপকারে পাঁকঃ প্রতিবাদিনোহভিমতঃ। তত্বদব্ঘাতোহপ্যন্ত। দ্বৃতে 
শ্পয়তীতি প্রত্যক্ষোস্ত্যা পাঁকোহ্ভ্যুপগতঃ | 'অবঘাতে তু সোক্তির্নাস্তীতি বৈষম্যাদবঘাতো 
নাস্তি। নবমাদ্যায়ন্ত গ্রথমপাদদে চিন্তিতং--"অবঘাতে ক্রীহিরূপবিবক্ষোত ন বা শ্রতেঃ। 
'আগঃ সাধনত|মাত্রমবজ্জযত্বাদ্বিবক্ষ্যতে” ইতি ॥ ত্রীহীনবহস্তীত্যত্র ব্রীহীণাং স্বরূপং শরয়মাণত্বা- 
দ্বিক্ষিতং। তথা সতি নৈবারশ্চরুর্ভবনীত্যত্র নীবারাণামত্রীহিত্বাদবঘাতো নাস্তীত্যুহো 
নাহরভ্যেত। প্রাকৃতানামবঘাতন্ষয়ণাং জ্রীহীণাং পরিত্যাগেন ত্রীহিস্থানেহবঘাতবিষয়ত্বেন 
নীবারাণ।ং প্রয়েগ উহঃ। বদ ত্রীহিষ্যেব নিয়তোব্ঘাতো ব্রীহিনিবুভ নিবর্ততে তদ। কুত 

উহ।বসর ইতি প্রাণ্তে 'বদঃ__বীহিক্বরূপনিবক্ষায়াঘপি ত্রীহিগতোহপুর্বসাধনত্বাকারো ন 

বজ্জরিতুং শক্যঃ। অন্যথাশবঘ[তবৈরর্থ্যাপত্তেঃ । ততোহপুর্বস।ধনত্বাকারোহ্বগ্তং বিবক্ষিতব্যঃ 

ত্র বীহিরপন্তাপি বিবক্ষারাং গৌরবং শ্ঞাৎ। তদবিবক্ষায়াং তু নীবারাণানপি বিহিতত্বেনা- 

পূর্বসাধনত্বাকারসগ্ভাবাদবধাতবিষয়ন্বেনোহঃ  সিধ্যতি '  তত্রৈবান্তচ্িত্তিতং-_“মুসলাদাঙ্গণং 
হত্যৈ স্যাদপুর্বা বোক্তিতঃ | 'গাঞ্চঃ প্রকরণাঁদান্ত্যো বার্থং তত্শ্যাদিহান্ঠথা” ইতি ॥ 

“প্রোক্ষিতাভ্যামুলুখলমুনলাভ্যাসবহন্থি” ইতি শ্রায়তে। তত্র প্রোক্ষণমূল্খলমূসলদ্রব্যদ্বারাি- 

বঘাভার্থং। কুতঃ, বাকোন তচ্ছ্যত্বগ্রভীতেরিতি চেং। টৈনং। প্রকরণেনাপুর্বশেষত্বাব- 

গমাৎ। ন চ বাক্যং প্রকরণাদ্বলার ইতি বাচ্যং। অপুর্বশেষস্াভাবে বৈয়র্থয প্রসঙ্গাৎ । 
পূর্বপক্ষে বত্রাবঘাতস্তত্রৈব প্রোক্ষণং। তথ। অতি নৈঞ্ধতিচরৌ কৃষ্ণানাং বীহীণাং নখ- 
নিভিন্ননাগিতি আতেযু নধ্যু প্রোঙ্ষণং নোহতে। সিদ্ধান্তে ত্বপূর্বশ্ত প্রবে!জকত।দন্তি রঙ 

২ 

৯, 

তে হই । তদেবনবধা সদ শিচার। উদ্দাহৃতাঃ ॥ 

| থ ন্যাকরণং। 

দেবো ব উত্যাদিনু স্বরে গতঃ।  অঙচ্ছিদ্রেণেত্যত্র বহুরাহিপক্ষে নঞ্ভুভা।ং 
(পাণ ৬-২১১৭২) উত্যুত্তরপদাক্ঞেদভঃ প্র।প্মোতি। ততস্তৎপুরুষ এব কর্তব্যঃ। ছিজ্রং 

ছেবনোপেতং ন. ভবতীতা চ্ছদ্রং চন্রাণ্যরপুর্মপদপ্রকুতিম্বরতবং। পবিত্রশন্দে প্রত্যারম্বরঃ। 
বন্থকধ্যশব্দো বৃষারী। চা'শ হনব খাক্যাপিত্বাননাভ্মন্্িতনিঘাতঃ|  দেবীরিত্যাদীনাং 

পোহস্তি। যজ্ঞপউশ্ত্য: বর্ষে (পো ৬১১৮) ইতি পূর্বপ্রপ্রক তিষ্বরঃ। 
বুরন্তরধ্যদ্তে হিংগ্ততেহা রম, হতরভৃণ্যং বুদ্ধং। ভুবাব।ততি।: স্বার্থণ্যন্তগ্ত।জন্তত্বেন “অচে| 
তই চপ।০ ৩১০৯৭) ।৩5. প্রত্যয়ে সতি প্রত্যরত্বরং বাধিত্বা “তিৎস্বরিতং” 
(পাত ৬-১-১৮৫ ) ইতি স্বরিতে প্রাপ্তে তদপবাদঃ “নতোহশনাবঃ (পাঁণৎ ৬-১-২১৩) 

নৌশবব্যতিরিক্তস্ত যতপ্রধাস্তগ্ত।হদিরুনাত্তো ভবতি। ততো বৃত্রেত্যুপপদসপ্তাবাৎ সমাপাস্তো- 

দাত্তত্বং বাধিত্বা “গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ” (পাঁণ ৬-২-১৩৯ ) ইত্যুত্তরপনপ্রকৃতিম্বরত্বং। 

প্রোক্ষিতা ইত্যাত্র "গতিরনস্তরঃ” ( পা” ৬-২-৪৯) ইতি পূর্বপদপ্রকৃতিন্বরত্বং। অবধূত- 
মত্যত্রাপি তদ্বং। অধিষব্ণনিত্যন্্র সবনশবন্ত লুটপ্রত্যর়াস্তত্বেন প্লিতি” ( পাঁণ ৬-১-১৯৩ ) 

ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্বপদস্টোদাত্বত্ে সতি সমাসে কৃৃত্তরপদপ্রকৃতিত্বরত্বং। বানন্তত্যমিত্যন্ 



১ প্রগাঠক, ৫ অনুবাক। কৃষণ-যঞজবেবদ-মন্তর। ১০৯ 
বনম্পতের্বিকার ইত্যশ্রিন্নর্থে বিহিতন্তদ্ধিতপ্রত্যয় উদাত্ঃ। বাচ ইত্যত্র “সাবেকাঁচঃ” 

( পাঁণ ৬-১-১৬৮)- ইতি বিভক্তিরুদাত্ত। | অধিষবণবাদ্ধিসর্জনং। দেববীতয় ইত্যত্র দাসী- 
ভারাদিত্বাৎ “দাসীভারাণাং ৮” (পাঁ” ৬-২-৪২) ইতি স্ুত্রাংশেন পূর্বপনপ্রককতিন্বরে 
সতি সমাসস্বরো বাধ্যতে। সুশমীত্যত্রোত্তরপর্ত প্রত্যযস্বরেণাস্তোদাত্বত্বাৎ কদুত্তরপদত্েনাপি 

তখৈব প্রাপ্তো প্পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং” ( পা” ৬-২-১৯৯ ) ইত্যুত্তরপদাছ্যদাত্তত্বং। ছ্যমদিত্যত্র 
মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্বত্বে প্রাঞ্তে তদপবাদঃ “তুস্বন্ুড ভ্যাং মতুপ৬ ( পাঁণ ৬-১-১৭৬ ) ত্বস্বাস্তা- 

দস্তোদাততান্ডাগমাচ্চোত্তরো মতুবুদাত্তঃ স্তাং। অবধৃতবৎ পরাপৃতং। হিরণ্যপাণিরিত্যত্র 

বনুত্রীহিতবাৎ পূর্বপদস্বরঃ ৷ হিরণ্যশব্দশ্চাহভাদাভেষু নিপাতিতঃ ॥ (১অ--১প্র--৫অ )॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচাধ্যবিরচিতে মাঁধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কষ্যজূর্কদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে পঞ্চমোষ্নুবাকহ ॥ ৫॥ 

সং ০ 
খর 

মন্ত্রর্থ-ালোচন! | 
উট সিকি ক সি 

ঠ 

পঞ্চন অঙগনাকের এন হন্্সমৃহ বীশবঘাত-বিষয়ক | বানি ভানিয়া৷ তুল প্রস্তুত করিবার 

সময়, তগ,ল-গাত্রে রক্তাভ নে তু ও গোলা পরিদৃষ্ট হয়, শাস্ত্রমতে ভাষান্থক্রমণিকায় সেই তু 
রক্ষোভাগ বলিয়া অভিহিত হয় । সে তুঘ ছাড়াইনার সময়, বক্ষ্যমাণ পঞ্চম অনুবাকের মন্- 

সমূহ উচ্চারণ করিবার নিধি কুত্র-গ্রন্থাঁদিতে উল্ত হইয়াছে । প্রথসেই যে উৎপবন অর্থাৎ 
পনিত্রীকরণ মন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ-শ্বরূপ একটী আখ্যার়িকার অবতারণ! করা 

হর। সেই আখ্যাধ্িকাটা এই,ইন্দ্ বৃত্রকে ব্ধ করিয়াছিলেন । নিহত হইবার পর বুদ্ধ 

উদ্নকের অভিমুখে পতিত হয়। তাহাতে জল হইতে সার নির্গত হইরাছিল। দৈব ও মানুষ 

ভেদে সেই সার দ্বিবিধ । মলপ্রক্ষালন+দির জন্য যে সার, তাহা মানুষ । আর শোধনের জন্ত যে 

সার, তাহাই দৈব। দৈব আবার দ্বিবিধ”_পাঁপশোধক ও দ্রবা-শোধক | ন্নানাদি-বিষয়ক সার 

পাঁপ-শোধক ; আর প্রোক্ষণাদি-বিষয়ক সার দ্রব্য-শোধক | পেই জন্যই পুজোপকরণাদিতে 

জল '্রক্ষেপ এখং পাপ-শোখনের নিদিত্ত অবগাহনাদি প্রয়োজন । এখানে সেই উদ্ভরব্ধি 
সারই মেধ্য ও যক্জীয় শবদ্বয়ে বিবক্ষিত হইতেছে । সেই সার নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত 

হওয়ায় তাহা! হইতে দর্ভের উৎপত্তি হইয্বাছিল। সেই জন্যই দর্ভের পবিভ্রতা-প্রখ্যাপিত। 

পঞ্চম অন্ুবাকের মন্ত্রের যে বিনিয়োগ পরিরৃষ্ট হয়, তাহা! এ৯»--“দেবো ব$” প্রভৃতি মন্ত্রে 

প্রথমে জলকে অন্ুমন্ত্রিত করিবার বিধি। তার পর ক্রমে "আপো দেবী প্রভৃতি মন্ত্রে 

মজ্ঞোপকরণসমূহে জল প্রক্ষেপ, “অগ্রয়ে বঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে হবিনিক্ষেপ, "শুদ্ধধবং+ প্রভৃতি মন্ত্রে 
যাগ-পাত্রে জল-প্রক্ষেপ করিবে। তার পর, 'অবধূতং' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্চাঞজিন ধৌত 
করিয়া, “অদিত্যাঃ প্রভৃতি মন্তে সেই কৃষ্ণাজিন চর্ম ভূমিতে পাতিয়৷ দিবে। 'তদনস্তর 
"অধিষবণমসি" প্রভৃতি মন্ত্রে উদুখল গ্রহণ করিয়া, “অগ্নে” প্রভৃতি মন্ত্রে তহুপরি উদৃখল স্থাপন 



১১০৩ যজুর্ধেবদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

করিবে । তার পর অদ্রিরধি” প্রভৃতি মন্ত্রে মুষল-গ্রহণাস্তর “ইষমা” প্রভৃতি মন্ত্রে মুষলের 
দ্বারা দূষতে ( নৌড়ায় ) আঘাত, “বর্ষবুদ্ধমসি, প্রভৃতি মন্ত্রে শূর্প (কুলা) লইয়৷ “প্রতি ত্বা” 

্রস্ৃতি মন্ত্রে হবিঃ অর্থাৎ তগুল সেই উুখল হইতে উত্তোলন, 'পরাপুতং এবং “রক্ষসাং, 

প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবিঃ কৃষ্ণাজিনে স্থাপন, তাঁর পর “বারুর্কো” প্রভৃতি মন্ত্রে শূর্প দ্বারা তুষ এবং 
কপাল নিক্ষেপ, পরিশেষে “দেবা বঃ, প্রভৃতি মন্ত্রে হবিঃ অর্থাৎ অবঘাতযুক্ত ব্রীহি প্রক্ষিপ্ত 

করিবার বিধি। বিনিয্োগসংগ্রহকারের মতে পঞ্চন অনুবাঁকের সপ্ুদশটা মন্ত্রের দ্বারা ক্রমপর্য্যায় 
অনুসারে পূর্বোক্তরূপে ব্রীহি হইতে হবিঃ অর্থাৎ তগুল গ্রহণের বিধি । 

পূর্ববোস্ত বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের যে সম্বোধন পদ-সমুহ ভাষ্কার অধ্যাহাঁর করিয়াছেন, 
তাহা! এই, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য আপ, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য জল-দেব্তা ; তৃতীয় মন্ত্রের হবিঃ, 

চতুর্থ মন্ত্রের যাগ-পাত্র-মমূহ 3 পঞ্চম মন্ত্রের এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের কষ্াজিন, সপ্তম মন্থর উদুখল, অষ্টম 

মন্ত্রের পুরৌডাণীয় ্রীহি-সমূহ, নবম মঞ্জের মুসল পদার্থ, দশম মন্ত্রের দৃষৎ বা পাষাণ, একাদশ 

মন্ত্রের শূর্প, ছাদশ মন্ত্রের ব্রীহি-সমূহ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রের তুষ, পঞ্চদশ ও যোড়শ মন্ত্রের তওুল 

প্রভৃতি সম্বোধন পদ অধ্যাহত হইয়াছে । তদন্ুসারে মন্ত্রের বে অর্থ ভাষ্যকার নিষ্পনন 

করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠেই তাহা উপলব্ধি হইবে। গ্রদঙ্গক্রমে, নঙসমূহের ব্যাখ্যাব্যপদেশে আমরা 
ভাম্যকারের নিষ্ষাশিত তাৎপর্য্যও প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইবে । 

'গ্রিহোত্র হবশীতে জল গ্রহণ-পুর্বক সেই জলকে সম্বেধন করিরা ভাখে প্রথম 
মন্্ প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত “পবিত্র শবে কুশকে বুঝায়। হ্বিগ্রহণীতে 

( হুবিঃ-বিশিষ্ট হোমের পাত্রে) জলগ্রহণ-পূর্বক কৃশ দ্বারা জলকে মন্ত্পৃত করিবার সময় 

মন্্রেপাঁঠের বিধি । উহার ভাবার্থ” এই ঘে,--হে জল । সব্তিদেবের প্রেরণায় তোমাকে 

এই “পবিত্র” ছ্বার। পরিশুদ্ধ (মন্্পূত পরিশোধিত ) করিতেছি । এই যে পবিত্র, ইহা 

বায়ুর ও কৃষ্যের স্যার পবিভ্রকারক |” দ্বিতীর মন্ত্র সেই জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
নম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে । বোধসৌকত্যার্থ এই মন্ত্রীকে 'আনর! চারিটী বিভিন্ন বিভ|গে 

নিতস্ত করিয়াছি। সকল মন্ত্রেরইে লক্ষ্য--এক; সকল মন্ত্রেই সম্বোধন জলদেবতী | 
তদনুসারে ভাষ্যে ব্যাখ্যার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,-ছে জলদেবী! তুমি নিম্গামিনী 

দোষনিবারিক। ) যজ্ঞকে নির্কিদ্ধে পরিসমাপ্ত কর এবং যজমানকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাও । 

কীরৃশ আপ? শুদ্ধিহেতুভূত দর্ভাির দ্বারা প্রোক্ষণ-হেতু শোধক। সেই জন্ত 'প্রথমেই 
জলের বিশুদ্ধতা প্রপ্নোজন। সেই বিশুদ্ধ জল যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ। আবার 

প্রবাহরূপে শীপ্র গমন করে বলিয়া 'আগ্রেগুবঃ” অর্থাৎ মন্ুয্যদিগেরও অগ্রগামী । বৃত্রভয়ে ভীত 

হইলে, প্রজাপতি জল দ্বারা বক্জান্ত্রকে বিধৌত করিয়া, পরিশুদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন করেন। 
সেই বজ্জের ছ্বারা বুত্র নিহত হয় বলিয়৷ জলের শত্তিদানসামর্থ্য বিবক্ষিত হয়। বৃত্রান্থুরের 
সহিত সংগ্রামে ইন্ত্র তাই প্রথমেই জলদেব্তাকে আত্মীয়র্ূপে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন। 
জলদেবতা সে আত্মীয়তা রক্ষা করেন -ভাঘ্ে তাহাও উপল্ক্ষিত।” কুশ এবং জল 

প্রভৃতির সহায়তার মন্ত্র কি ভাবে প্রযুক্ত হুইবে, ভাষ্যে তাহ! পরিদ্রষ্টব্য। 

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা বেরূপভাবে মন্্ীর্থ আমনন করিলাম, তাঁহার মঙ্গতির বিষয় 



১ প্রপাঠক, ৫ অনুবাক। কৃষ-যঞ্জবেদ-মন্ত | ১১১ 

অনুধাবন করুন। আমরা মন্ত্রে জলকে সম্বোধন ন। করিয়া, আমাদের কর্্মকে সম্বোধন 

করিয়াছি। দ্বিতীয় মন্ত্রের সগ্বোধ্য জলদেবতা অথবা শুদ্ধসত্ততাব। কর্মের ঘিবিধ স্তর- 

পর্য্যা়। ভগবৎসপ্বন্ধযুত হইলে সর্ববিধ কন্মহি পবিত্র হয়। যে কর্মকে আমরা পাপ কন্ম 
বলিয়া মনে করি, তাহাও যদি ভগবৎ-সন্বন্ধুত হয়, তাহাও পবিত্র হইয়া আসে। আবার 

যে কর্ণ পুণ্য-কন্মা বলিয়া পরিচিত, ভগবৎন্বন্বচ্যুত হইলে তাহাও পাঁপ মধ্যে গণ্য হয়। 

হিংসা ও অহিংসা, পাপ ও পুণ্য গ্োতক এই যে মানুষের ছই বৃত্তি, কর্মানুসারে উহার 
যথাক্রমে পাপের ও পুণ্যের গ্োোতক হইয়া! থাকে ৷ সৎসশ্বন্ধ লইয়া! বৃত্তির সত্বা। তোমা 
হিংসা-বৃত্তি বখন সৎকর্মের রক্ষাকল্পে প্রযুক্ত হইবে, সৎসংশ্রব-হেতু তাহা পুণ্য মধ্যে পরিগণিত 

হইতে পারিবে। এইরূপ, তোমার অহিংসা-বৃত্তির দ্বারা যখন অসৎকার্যের পরিপোষণ হইবে, 
তখন সেই অহিংসাও পাপ মধ্যে গণ্য হইয়া আসিবে। মনে কর, কোনও দস্ত্যু এক 

নিরপরাধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ জন্ঠ পীড়ন করিতেছে । সে 

ক্ষেত্রে উপস্থিত হ্ইয়া, তুমি বদি তোমার অহিংসা-বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়া দক্থ্যকে আক্রমণ 

করিতে নিরস্ত হও, তাহাতে তে।মার পাপসঞ্চয় সম্ভাবনা নহে কি? সে ক্ষেত্রে তোমার 
অহিংসারই কাঁধ্য হিংস| নধ্যে পরিগণিত হইবে। এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে বুঝা যাঁয়,_-পাঁপ 

ও পুণ্য, কন্ম ও অকম্ম--অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

পুণ্য কর্মুই হউক আর পাঁপ কম্মই হউক, সৎকম্মই হউক আর অসংকর্শাই হউক, উভয়ই 
ভগবৎসশ্বন্ধযুত হওয়া প্রয়োজন । কেন-না, তাহা! হইলে কোনও কর্মৈই অপঘাত আসিবে 
না। তাই মন্ত্রে বলা হইতেছে,_-“আমার কর্শামাত্র যেন জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় বিনিধুক্ত 
হয়। তাহা হইলে সেই কর্ম্দ বায়ুর স্তায় পবিত্রকারক কৃ্ধ্যরশ্মির ন্যায় পাপের শোষক হইতে 
পারিবে। শুদ্ধিসম্পাদ্নপক্ষে বায়ুর ও কুর্য্যরশ্মির প্রভাবের অন্ত নাই। তাই উপমায় 
তাহাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়৷ মনে করি। 

দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য-_যেন আর এক স্তর উদ্ধে উঠিয়াছে। এখানে টির বা 

শুদ্ধনত্তের সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছে । মন্ত্রের বাক্য-_-আপঃ অগ্রেগ্তবঃ, জল নিয়দেশ 

প্রতি গমনশীল। জলের এই স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে যেন বল! হইতেছে,-. 
সত্য বটে, আমি নীচ--অতি নীচ। কিন্তু তাই বলিয়া আমার হতাশ হইবার কোনই কারণ 

নাই। কেন-না, আমি যে জলদেবতার শরণাপন্ন, সেই জলদেবতা যে নিম্নাভিমুখে গমনশীলা ! 
সুতরাং তিনি আপনা-আপনিই আমার প্রতি অন্ুকল্পা-পরায়ণা হইবেন। আর তিনি 
অগ্রেপুবঃ ; অর্থাৎ পবিভ্রকারিণী শোধনশীলা। ভরসা, তিনি আপনিই আমায় পবিত্র 

করিয়া লইবেন। তিনি জ্ঞানত্বরূপিণী, তিনি আমাকে সুচরিতসম্পন্ন ও দেবসন্বদ্ধযুত করিয়া 

ভগবানের সন্নিকটে পৌছাইয়৷ দিবেন ।” তিনি আমাদিগকে পবিত্র করুন। ফলতঃ, কর্ম্মকে 

সৎসহযুত করিবার প্রযত্ব এবং দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার ভাবই নে প্রকাশ পাইয়াছে। « 
দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তান্ত অংশে মনোবৃত্বির সম্বোধন আছে। মানুষের সদ্বৃতি-নিচয়কে 

তাহাদের রিপুশক্রনাশের -অন্তঃশক্র-যংহারের নিমিত্তই ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন . বলিয়া মনে 
করি। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই যে,_“শক্র-সংহারের জন্য যে ভগবান . আঁমাদিগর হাদয়ে 
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সদবৃত্তিসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা ধেন সেই ভগবানকেই পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারি। সেই সর্কেশ্বর ভগবান যদ্দি তোমাদের পরিচালক হন, হে 

স্বৃত্তিনিবহ, তে!মরা আত্মশক্রন।শে অবশ্যই কৃতকার্ধ্য হইবে।” ভগখানকে পরিচালক পদে 

নিয়োজিত করিতে হইলে কি করিতে হইবে % তাহাতে আত্মোত্পর্গ কাঁ ঠে হইবে, তাহার 

গ্রীতিকর কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাই মন্ত্রশেষে আত্মনিবেদন---সমস্ত সঙ।ব্রাজকে 

ভগবানের চরণে উৎসর্গীকরণ। এই আত্মনিবেদনের পাঁরণতিই ভগবৎপ্রা(প্ত। মন্ত্রে তাহাই 

স্পষ্টাকৃত হইয়াছে বলিয়। মনে করি। 
তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য _-সদসদ্বৃতিসমূহ স্থসংস্কৃত হইয়া যেন ভগবৎকন্মে বিনিযুক্ত হর । তাই 

মনোবুত্তিকে বা অন্তরকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,_-হে মন, হে আমার চিত্তবৃত্তি! এস, 

ভগবানের পুজার জন্ত তোমাকে আমি স্ুসংস্কত সৎপথান্বন্তী করি। চতুর্থ মন্ত্রে, বিশুদ্ধতা 

প্রাপ্তির পরিণামে যে ভগবৎপ্রাপ্তি, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে । মন্ত্রে বলা হইতেছে, 
“দেবতার সহিত সম্বন্ধঘুক্ত হইলে-দেবকাধ্যে বিনিযুক্ত হইতে পাঁরিলে, তোমর৷ উভয়েই শুদ্ধভাব 

গ্রাপ্ত হইবে। অতএব সংই হও, অসংই হও, হে আমার উভয়বিধ বুত্তি, তোমরা উন্ভায়েই 

ভগবৎসম্বন্ধযুত কনম্মে গ্রবুত্ত হও । 'অশুদ্ধভাব--অসৎ কন্ম--তাহাতে পরাহত হইবে । তন্দারা 

সকলই শুদ্ধভাবে পরিণত হইয়া আসিবে ।” পাপপুণ্য সদসৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মানুষ 

ভাসমান রহিয়াছে । কিন্ত মনুষ্য যদি ভগবৎপদাক্ষীনুসারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া 

পুণ্যজ্যোতিই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্ধ্য। মন্ত্র বলিতেছে,_-তুমি যে অবস্থায়, 
যে ভাবে উপনীত হও ন। কেন, ভগব্ৎ-সেবায় নিঝিষ্টচিত্ত ও অনুরক্ত হও; তোমার শ্রেয়োলাভে 

কখনই,বিস্স ঘটিবে না। 

পুর্ববোক্ত চতুর্থ মন্ত্রের সহিত পঞ্চম মন্ত্রটী নি সন্বন্ধ-বিশিষ্ট, অন্থ্ধাবন করুন। পূর্বাপর 
অনুধাবন করিলে বেশ প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম--তিনটা মন্ত্র আপনার অন্তরকে লক্ষ্য 

করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে । অন্তর যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি ভগবদনুসারী হয়, নিশ্চয়ই তাহা 
স্থখের হই থাকে। পঞ্চম মন্ত্র তাই বলিতেছে,__অন্তর পরিশুদ্ধ সৎসংশ্রবযুক্ত হইলে, 
আমার স্থখের হেতুভূত হইলে, আমার ছূর্বদ্ধিরূপ শকত্র-সকল বিকম্পিত হইবে এবং আমার 
রিপুশক্র-নকল নিপতিত হইবে। যষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র পূর্বোক্ত মন্্দ্য়ের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট 
বলিয়! মনে করি। মন্ত্রবয়ে--মনই যে সকল অনর্থের মুল, এক পক্ষে প্রথমে তাহাই প্রখ্যাপিত 
হইয়াছে। বলা হুইয়াছে,_“মন ! তুমিই তো৷ আমার সর্ধনাশের হেতুভূত। চঞ্চলতা-নিবন্ধন, 
অসৎ পথে প্রধাবিত হইবার জন্য সদ! ব্যগ্র বলিয়া তুমি অনস্তের সহিত মিলিত হইতে পার না। 
প্রার্থনা করিতেছি,--অনস্ত তোমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।, অন্ত'ভাবে মন্ত্রের অর্থ হয় 
( এই মন্ত্রের মন্মানুসারিণীর প্রথম অংশ ),-ছে মন ! তুমি ভগবানের অংশভূত হও ; অতএব 

আমাল অন্তর তোমার সন্বন্ধি,প্রকু্ জ্ঞান প্রাপ্ত হউক 1” মন যে সর্বমূলাধার, মনই যে সকল 
সৎকর্ণোর নিয়ন্তা, তথ্বিযয়ে সন্মেহ নাই।" গীতায় গবদুক্তিতেও এ ভাব সুন্দর পরিদ্কট। 
বিশ্বরূপ. প্রদর্শনের পূর্বে, আপনার বিভৃতি-বর্ণন গ্প্রসঙ্গে ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন,_ 

এইন্ডিয়াপাং মমস্চান্থি.ভূতানামন্মি:চেতন! ৷” সুতরাং বুঝ! যাইতেছে -মনই ভগবানের স্বরূপ । 
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তাই মনকে লৌকিক ভাষায় “মন নারায়ণ” বলিয়! অভিহিত হইতে দেখি। মনকে ভাল করিয়া 
জানিতে পারিলেই সকল অর্থ সিদ্ধ হয়। মনকে ভগবানের অংশভূত জানিয়! প্রার্থনাকারী 
কহিতেছেন,_“আঁমি যেন আমার মনঃসম্বন্ধি জ্ঞানের অর্থাৎ পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে 

পারি।” “আমার মনঃ-সন্বন্ধি জ্ঞানে যেন অধিকারী হই,_-বাক্যে আত্মভ্ঞান-লাভের আক।জ্কাই 
প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মজ্ঞান-লাভে যে মোক্ষ বা মুক্তি অধিগত হয়, এখানে প্রর্থনাকারীর 

তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। ত্বক্--শরীরের অংশ, আবার শরীরকে আবরণও ত্বকৃই করিয়া 
থাঁকে। প্রথম পক্ষে নেই আবরণ হইতে--মনকে ভগবানের আবরক অর্থাৎ ভগবত্প্রার্থির 

প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে; আবার ত্বকৃ শরীরের অংশভৃত বলিয়া! মনকে বিরাট-দেহ ভগবানের 
'অংশ-স্বরূপ বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । উভয় পক্ষেই ভাব সঙ্গতি রহিয়াছে ;-. 
উভয় পক্ষেই উচ্চ-ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। 

: সপ্তম মন্ত্রে মনকে জীবহিতসাধনে নিয়োজিত ফরিবার এবং অদ্রিবৎ দৃঢ়তা অবলম্বনের 

জন্য বল! হইস্থাছে»_-হে মন ! তুমি মহাবৃক্ষের ন্তায় হও। যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পার, 

সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও যদি ভগবচ্চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইতে সমর্থ হও, অনস্ত-স্বূপ 

ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।” মনকে মন্ত্রে "বানম্পত্য” অর্থাৎ মহা বৃক্ষ-সন্বব্থি 

বল! হইয়াছে । মহাবৃক্ষ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাবুক্ষ যেমন ফলচ্ছায়।দানে মর্ত্য“লোকের 

প্রীতির আম্পদ হইয়া আছেন, মন তুমিও লেইরূপ জীব-লেবায় আ্ম-নিয়োগ কর। যেবৃক্ষ 
ফলচ্ছায়াদানে তোমাকে পরিতুষ্ট করে, তুমি অবিচলিতচিত্তে তাহার মুলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হও) 

কিন্তু তাহাতেও বৃক্ষ তোমার প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ রে না) পরস্ত রূপাস্তরে তোমার 

সহায়তাই করে! মন! তুমিও সেইরূপ সহিষ্ণু হও এবং প্রতিহত ও প্রপীড়িত হইক্জা পরোপ- 
কার-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ কর। অদ্রিবৎ দৃঢ় হইতে বলার তাৎপর্য এই যে,__তুষার-পাতে ও 
বাতাদ্দির অভিঘাতে পর্বত যেরূপ অচঞ্চল হইয়া থাকে, সংসারের নানা বিপ্লব-বিভীষিকার 

মধ্যে শক্রর নান! অত্যাচার -অবঘাত্ের মধ্যে, তুমিও মেইরূপ ভগবানের প্রতি অঞ্চল 

তক্তিযুক্ত হইয়া, দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান রহ।” মন্ত্রে মনের দৃঢ়তা-সম্পাদনের ভাবই অধিকত্বর 
প্রস্কট। সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পাঁরিলে, সেইরূপ অবিচলিত হইত্তে পারিলে _ 
সেইরূপ স্থৈর্ধ্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলে, আর সকল বাধা-বিপত্তিযন মধ্যেও ভগবচ্চিন্তায় 
একাগ্র হুইতে সমর্থ হইলে, অনস্ত-স্বরূপ ভগবাম তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন,-মন্ত্রের ইহাই 
তাৎপর্য বলিয়া মনে করি । 

এক্ষণে, এই মন্ত্র-সমূহে ভাষ্যকারের ভাবের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞে এই সকল 
মন্ত্রের প্রয়োগ-কালে ক্বষ্চ-মৃগের চন্দ (ক্ৃষ্ণাজিন ) শু উদুখল প্রভৃতির আবশ্তকতার বিষয় 
মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে উপলব্ধ হইয়া থাকে । তাই পঞ্চম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনকে সন্বোধন 

করিয়া, তাহার ধুলামল! প্রভৃতি অপসারণ ব্যপদেশে বল! হইতেছে,_“এই চর্দের ধুলিমলা 

অপসারণ করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যজমানের শক্ররাও অপন্যত হউক।” যষ্ঠ মন্ত্রে এ 
ককষ্ণানিনকে ভূমিতে বিস্তৃত করিয়! বলা হৃইতেছে,--“হে কৃষণজিন! তুমিই পৃথিবীর ত্বকৃ-স্বরূপ। 

তোমার আত্মীয়-স্থানীয়া ইত্যাদি তার পর সগ্ম মন্ত্রে উদুখলকে সম্বোধন কর! 
₹ষঃ-বন্ধুর্ষদ-.-.১৫ : 
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হইয়াছে; বলা হইয়াছে,"হে উদৃখল ! তুমি কাষ্ঠ-নির্মিত হইলেও অতি দৃঢ়। অভিঘাতের 
'আধারভূত তুমি কষ্টাজিন-রূপ পৃথিবীর ত্বকৃকে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আত্মীক্সস্থানীয় বলিয়া 
'জানিও। তুমি স্থুলমূল ; সুতরাং অবঘাতেও অচঞ্চল থাক। পৃথিবীর উপরিভাগে পৃথিবীর 

ত্বকন্বরূপ কৃষ্ণাজিনের উপর তোমাকে স্থাপন করিলাম। পৃথিবী তোমাকে আত্মীয়ভাবে 
গ্রহণ করুন,--অদ্দিতি তোমাকে ম্বভৃত বলিয়া জানুন ।” মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে যে 
অর্থে যে ভাবে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এস্থলে তাহারই মর্ম প্রদান করা হইল। আমরা মন্ত্রে যে 

ভাব-_যে অর্থ উপলব্ধি করি, এতগ্প্রসঞ্গে পূর্বেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। উতয় অর্থ 

মিলাইয়। পাঠ করিলে, তাৎপর্য সহজেই বৌধগন্য হইবে। 
এক্ষণে অষ্টম ও নবম মন্ত্রঘয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। এই মন্ত্্ধয়ের সম্বোঁধ্য যথাক্রমে 

ত্রীহি বা ধান্ত এবং মুসল। উলুখল সমীপে কতকগুণি ধান্ত আনয়ন করিয়া তাহার কিয়দংশ 
'উলৃথলে নিক্ষেপ পূর্বক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। তদন্ুসারে অষ্টম মন্ত্রে ধান্তকে সম্বোধন 
করিয়া বলা হইতেছে,_-“হে ধান্য, অগ্রিতে প্রক্ষিপ্ত হইলেই তুমি অগ্নির আকার বৃদ্ধিকারক 
হও) অতএব তুমিই অগ্রিপ্স শরীর । দেব-তৃপ্তির নিমিত্ত তোমাকে উলুখলে নিক্ষেপ করিতেছি। 
জমান, তুমি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ কর।” * তার পর নবম মন্ত্রে মুসলকে 
ধারণ করিয়া মস্ত্রোচ্চারণে বল! হইতেছে, -“হে মুসল, কাষ্ঠ-নির্শিত হইলেও তুমি দৃঢ়) যেহেতু 
তুমি গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। দৃঢ়তা-হেতু তোমীকে শিলার স্ায় বোধ হয়। তোমাকে 
দেবকার্যে নিযুক্ত করিতেছি । ভক্ষণ-বিরোধী তুষ অপনয়নে তুল যাহাতে সুষ্ঠ শাস্ত হয়, 
তুমি তাহার বিধান কর। তুমি দেব্তীর গ্রীতির জন্য ধান্যগুলির তুষ নিষ্কাশন কর; তুল 
'যেন ভাল হয়।, যাহা হউক, আমরা মন্ত্র ছুইটীকে আত্মোদোধন-মূলক বলিয়াই মনে করি। 
মনই এখানকার সন্বোধ্য। মনই যে জ্ঞানের বা দেবতার আধার বা শরীর, তাহাই এখানে 

বলা হইয়াছে । দেব ভাব আর কোথায় থাকিবে ? জ্ঞানের স্থান কোথায়? আহবনীয় দ্রব্যই 
বা অন্ত আর কি হুইন্তে পারে ? আমরা তাই মনে করি, মনকেই বলা হইতেছে,-“মন ! তুমি 

জ্ঞানের তন্ুস্থানীয়্ আধার-ন্বরূপ হও। মন্ত্রের উৎপাদকই বা সেই তুমি ভিন্ন অন্য আর কে 
আছে? তুমি যদি মন্ত্র অনুধ্যান না কর) তুমি যদি ষথাষথ মন্ত্রোচ্চারণে প্রবৃত্ত না হও ) তাহা 

হইলে মন্ত্রের ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব? তাই বলা! হইক্সাছে,_“মন ! তুমিই মন্ত্রের (শব্দের ) 
উৎপাদ্ক। দেবতার গ্রীতির জন্য কাহাকে আমি নিয়োজিত করিব ? আমার হস্ত পদ জিহবা 
ত্বক_সে সকলই তো তোমারই অধীন ! আমি তাই কামনা করিতেছি,_সেই যে তুমি আমার 
'মন, তুমি ভগবত-কার্যে ধিনিযুক্ত হও। তুমি ভগবৎকার্ধ্যে উৎহষ্ট হইলে, ভগবানের অনুকম্পা 
'অবশ্তই পাইবে ।” অষ্টম মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্ধ্য বলিয়া মনে করি। নবম মন্ত্রে মনের স্বরূপ 

স্মরণ করান হইতেছে। বলা হইতেছে,_-“তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় মহবাদিগুণ-বিশিষ্ট হইতে 
পার) আবার তুমি সংকাধ্য-দাধনে পাষাণবৎ দৃঢ় হইতে পার। হে মন, তোমারই উপর 

* টীকাঁকারগণের অভিমত-_এই মন্ত্র প্রয়োগকালে যজমান মৌনভাব অবলম্বন করেন। 
এখানে সেই মৌনভাব পরিত্যক্ত হইল। | 
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সকল নির্ভর করিতেছে! তুমি মহাব্ক্ষের ন্যায় সর্রজনপ্রীতিভূত হও). আর বর্তব্য-পালনে, 

পর্বতের স্তায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। তাঁর পর, সেই যে তুমি, যে মনের এতাদৃশী শক্তি-_সেই 
যে তুমি-_হে আমার মন ! দেবতাদিগের গ্রীতির অন্ত সুটুভাবে হবিঃ প্রদান কর অর্থাৎ দেব- 
সেবায় আত্মনিয়োগ কর। হেমন! তুমিই একমাত্র হবিপ্দীন-সমর্থ। দেবপুজায় একমাত্র, 
তোমারই সামর্থ্য আছে। তাই ডাকিতেছি--এস, ভগবৎকার্ষ্যে, নিযুক্ত হও ।” মনই যে, 

মূলাধার মন্ত্রে তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাই ব্রহ্গকে পাইতে হইলে প্রথমেই চিতন্থৈ্যের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রখ্যাপিত. হইয়াছে । মন যদি চঞ্চল হয়, মনে যর্দ একাগ্রতা ন! 
আসে, মন যদি নিবিষ্ট না হয়, কোনও কার্ধ্য স্ুসম্পন্ন হইতে পারে কি? তাই চিত্বস্থ্র্যয-সাধন 

সর্বাগ্রে প্রয়োজন ।. মন্ত্রও সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। 
অতঃপর দশম হইতে ষোড়শ পর্য্স্ত সাতটা মন্ত্রের আমর! যে তাঁৎপর্যয উপলব্ধি করি, তদিষন়্ 

বিবৃত করিতেছি । আমাদের মতে, দশন মন্ত্রের গ্রথনাংশে ভগবানকে এবং.দ্বিতীয়াংশে হপ্নিহিত. 

সত্বভাবকে সম্বোধন কর! হইয়াছে । আবার এ অংশ মনঃ-সম্বৌধন-মূলকও বলা যাইতে পারে। 
শেষ তিনটা মন্ত্র অসদ্বৃত্তি এবং তৎপূর্ববর্তী একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্র মনঃ-সম্বোধনে 

বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রকয়েকটীর মধ্যে পুব্ব(পর কিরূপ সামঞ্জন্ত রহিয়াছে, 
আমাদের মর্্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গান্থুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহ! উপলব্ধি হইবে। 

দশম মন্ত্রে পাধাণকে লক্ষ্য কর! হুইয়াছে। কিন্তু পাধাণকে শক্বোধন করিবার কোনই হেতু 
আমর! অনুসন্ধান করিয়া পাই না। “শম্যা” পাষাণকীলক--চরুর ম।লসা-স্থাপন জন্য লৌছ- 

দ্গুত্রয়, দূষৎ (শিল) ও উপল ( নোড়া) প্রভৃতির সধন্ধ-স্থচনাই ঝ! মন্ত্রার্থে কি প্রয়োজন? 

শিল ও নৌড়ার উপর শম্যার দ্বারা আঘাত করিবারই বা তাৎপর্য কি? মন্ত্রের অর্থ বিশ্বজনীন ৯ 

সর্বকালে সমভাবে প্রযোজ্য. । আমাদের মতে, দশম মন্ত্রের প্রথম ভাগ্নে ভগবানকে সম্বোধন, 

করিয়া বলা হইয়াছে,__“হে ভগবন্! আপনি আমাদের অভীষ্ট পুরণ.করুন এবং বল ও প্রাণ, 
সার করুন॥ তাহা! হইলেই আমর! জ্ঞানজ্োতিতে উদ্ভাসিত হইব ;-তাহা! হইলেই 
আমরা আমদের শত্রদ্দিগকে বিনই করিতে সমর্থ হইব।” ফলতঃ,.আন্ম-শক্তি উন্মেষণের্ 
আকাঙ্ষাই এই মন্ত্রে প্রকটিত। শক্রনাশরূপ অনিষ্টপরিহার আর প্রজ্ঞান-লাভরূপ ইষ্ট 

প্রাপ্তি এই মন্ত্রের লক্ষ্য.। 
ফলতঃ, আমরা মনে করি, “ইষমুর্মাবদ” বাক্যে ভগবানের নিকট শক্তি, প্রাণ ও. 

অভীষ্ট পুরণের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। শম্যা,নানক আযুধের নিকট সে প্রার্থনায় কি. 

ফললাভ হইতে পারে? “ইয়ে তব” “উজ্জে ত্বাঃ প্রভৃতি মন্ত্রে (.প্রথম অন্ুবাকের প্রথম মন্ত্রে), 

শাখাকে এবং এখানে আদুধকে সম্বোধন করি! প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করায়, বিসদৃশ ভাবেরই 
মধখর হয়। কিন্তূ এই মন্ত্রসেই একের ( ইঞ্টদেবের ), সন্বেধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যি 
স্বীকার করি, তাহা! হইলে কোথাও বিসদৃশ ভাব আদ্িতে পারে না। আমরা প্রথমে ষে; 

অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের শেষাংশের 
ভাব এই যে,--“মন! তুমি যদি অসদ্বৃততি-সমূহকে দুর করিবার জন্য কৃতসঙ্কর হও এবং 
সদ্বৃত্তি-সমূহকে আবাহন করিয়া আনিতে পার). আর যদি তুমি ভগবানের নিকট একাস্- 



১১৬ যজুর্বেবেদ-সংহিতা |  [প্রধম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক ॥ 

চিত্তে বল প্রাণ ও অভীষ্ট পূরণের জন্ত প্রার্থনা করিতে পার, তোমার মাহায্যেই আমরা 
জয়যুক্ত হইতে পারিব ॥ 

একাদশ ও দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্র, এই দশম মন্ত্রেরেই পরিপোষক বলিয়া মনে করি। “মন, 
তুমি ভগবানের প্রতি 'অচঞ্চল হইলে, তোনার দ্বারাই ই্টসিদ্ধি হইৰে.; তাহাতে তোমার কর্মের 
দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হইবে। ছুর্ব,দ্বিরূপ শক্র তখন আপনিই দূরীভূত হইবে। মনই 
অভীষ্ট-পুরক, মনই সকল কর্মের প্রেরক, মনই নোক্ষপ্রাপক, মনই ভগবত্প্রাপ্তির হেতুভৃত ॥ 
মন ধদি স্থির হয়, ভাবনা! থাকে কি? চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্রে অসদ্বৃত্তির সন্বোধনে প্রযুক্ত 

বলিয়া মনে করিতে পারি। আক্ষ্য-_-ভগবানের প্রতি । বাু-প্রবাহ্ যেমন ধুলাসলা ভন্মরাশি 
বিদুরিত করে, সেইভাবে ভগবান তোমাদিগকে বিদুরিত করুন পীঁপপুণ্য সকলই তিনি, 
ইষ্টানি্ট সকলই তিনি। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অন্তর, আর কিছুই নাই। শেষ 

মন্ত্রের মন্্ীর্থ তাই__“সেই তগবান আমার অসদ্বৃত্তি-সমূহকে পুনর্গহণ করুন,_তাহারা আর 
যেন আমার সঙ্গে যুক্ত থাকি! আমার অনিষ্সাধক না হয়। আমি যেন সং হইয়া মতের অঙ্কে 

মিশিত্কে পারি ।” যেখানে যে তাবেই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের মর্মার্থ এইরূপই মনে করিতে 

হইবে। এমন উচ্মভ।ব থাকিতে কেন মন্ত্রের ভিন্ন অর্থ করিতে যাইয়! বিরুদ্ধবাদীর চক্ষে বেদকে 
হীন উগ্হাসাম্পদ করিয়৷ তুলি? 

উপসংহারে এই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্কুকার যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার. 

কিঞ্চিৎ আতীষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্বের ভাবে বুঝা যায়, মন্ত্রগুলি বহু উপাখ্যানের সহিত 

সব্ন্ধবিশিষ্ট। মন্তরসমূহ শিম্যা” নামক যজ্ঞীয় আয়ুধকে, হর্পকে এবং তগলাদ্িকে সন্বোধন 
করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাষ্মে ষেই আভাষ প্রাপ্ত হই। দশম মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে খত্বিকে 

আতুধের দ্বারা দৃূষতে ( শিলে ) এবং উপলখণ্ডে ( নোড়ায় ) আঘাত করিতে হয়। পাঁধাণধবনি 
বিজদ্-স্চক। যজ্বমান তন্বারা বৈরিদিগের ইন্দ্রিয়বল বিনাশ করেন। মন্ত্রের অর্থ হয়, “হে 

পাষাণ! হ্বিংস্বরূগ অন্ন এবং ত্বদীস্ স্বাছুতর রস জমান যেন প্রাপ্ত হয়, দেবতাসম্বস্বী তুমি 
তাহা বল। আর হে আয়ুধসমূহ ! তোমরা সকলে বল যে, রসাভিব্যক্তি স্বরূপ এতৎসমুদ্ায় 
দেব্গণের উদ্দেগ্তেই সম্পাদিত্ব হইতেছে । তাহা হইলে, এই পাষাণ শব্দের দারা আমরা 
অবিনীত শক্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব” মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া খত্বিককে বলিতে 

হয়,_“হে অস্ত্র! তোমার স্বর কর্কশ হইলেও, সে স্বর আমাদের পক্ষে মধুরভাবী ; যেহেতু 
তোনার কঠৌর শব্দে অরাতি নিহত হয়। তোমার সাহায্যে যক্ত করিলে অন্নজল বৃদ্ধি পায়, 
বজ্ঞকারী সর্বত্র রয়যুক্ত হন।১ দূষতে ও উপলে শম্যার আঘাতজনিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্রোচ্চারণের বিধি! এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যান বিজ্ড়িত। সে উপাখ্যানে 
্রাতৃব্যাতিভূতি দৃঢ় হইসাছে-_ভাঁষ্যকারের, ইহাই অভিমত । সে উপাখ্যানটা এই, শদ্ধাদেবী 
দেব্ণের এবং যজমানদিগের অস্থুরভ্রী বাক। কোনও সময়ে তিনি জ্ঞাযুধে প্রবিষ্টা হন ॥ 
তিনি যত্তচ্ষণ সেই আমুধ-সমূহে প্রবিষ্ট! ছিলেন, তাবৎকাল পয্যস্ত সেই আমুধসমূহের ম্পর্শকারী: 
অন্থরগণ পরাভূত হইয়াছিল। শুরুষভূর্বেদে এ উপাখ্যানের প্রকারাস্তর পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে 
থে উপ্যাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মর্ত্ব-দেবাজুরের যুন্ধসমন্ধে মন্থর এক বৃষত দেবগণ্বে 



১ প্রপাঠক, ৫ অন্বাক।]  কৃষ্ণ-য্ুর্ষ্বেদ-মন্ত্র। ১১৭ 
সহায় হইয়াছিল । সেই বুষভের শ্বর অসুব-নাশে মন্ত্রে কাধ্য করিত। যুদ্ধকালে সেই 

বুষভের গভীর নিশ্বাস অস্থ্রকুল-ধরংসের কারণ হইত। তজ্জন্য অস্ুরগণ সেই বৃষভ-বধের স্বল্প 
করে। তাহার! ছন্সবেশে মন্থর নিকট আসিয়া গো-দেদ যজ্ঞের ভনুষ্ঠানে মন্তুকে প্রলুন্ধ করে। 
যজ্ঞে সেই বৃষভকে বলিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেবগণের কৌশপে মন্ত্র নষ্ট হয় না) মনগুপত্ী, 

সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন; তাহার স্বরই অন্ুর-বধের কার্য করে। অন্ুরেরা, তখন মন্্ুপত্বীকে হনন 
করে। কিন্তু তাহাতে মন্ত্র বিলুপ্ত হয় না অথবা মন্ত্র অন্ুরদিগের হস্তগত হয় না। তখন 

শম্যারূপ আয়ুধে গিয়া সেই মন্ত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই হইতে যজ্ঞকালে দৃষৎ ও উপলের 
উপর শম্যা আয়ুধের আঘাত বিধি ব্যবস্থিত হয়। সেই আঘাতের শবে অস্গুরগণ বিনষ্ট হইতে, 

থাকে। এইরূপ আখ্যায়িক। অবলম্বনে মন্ত্রটার অব্তারণা, ভাষ্যসমূহ্র তাহাই সিদ্ধান্ত । 

একাদশ মন্ত্রে সর্প ( কুলা ) গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়,-“হে শূর্প! তুমি বর্ষবৃদ্ধ অর্থাৎ, 
বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশ-শলাকায় বিনির্ষিত।+ দ্বাদশ মন্ত্রে উলুখরের মধ্যস্থিত তওুলগুলিকে 
হুর্ণে গ্রহণ করিয়! বলিতে হয়,_হে তণ্ুলসকল ! তোমরা বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়াছ ; 

সূর্পও সেইরূপ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশখণ্ডে নির্মিত। সুতরাং তোমরা; উভয়েই আত্মীয় । 

আত্মী়ভাবে তোমর! পরস্পর মিলিত হও । ত্রয়োদশ মন্ত্রে ষেন কুলাকে নাড়িয়া তুষ উড়ান 
হইতেছে । মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,_-“ঝাড়নে তগুল হইতে তুযার্দি অপহৃত, হইল ; অঙ্কে সঙ্গে 

অরাতিদলও বিদূরিত হইল |” এই মন্ত্র ্রসঙ্কে ভাষ্যকার বলেন,_-পণুযাঁগে রুধির দেবগণের 

ভাগ; অন্ান্ত অংশ রাক্ষসদিগের । তওুলের তুষত্যাগে তাহাই উপলক্ষিত,।” চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
মন্ত্রে তৃষাদি উড়াইয়া বলা হইতেছে,_হে তুষ! তোমরা রাক্ষসের প্রাপ্য অংশ। অতএব 
সর্পচালনজনিত বায়ু তোমাদিগকে অপসারিত করিয়া, তওুলকে পরিফার করুন” ষোড়শ বা 

শেষ মন্ত্রে অচ্ছিদ্র অগ্জলির দ্বারা শূর্প হইতে পাত্রান্তরে তওুল গ্রহণ ব্যপদেশে বলা হইতেছে;__ 
“হিরণ্যপাণি সবিতাদেবতা৷ তণুলসকলকে অচ্ছিদ্র অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রক্ষা, 
করুন।” এই মন্ত্রে বজমান-পত্বী তিনবার তওুলগুলিকে ঝাড়িম্া তুষাপসরণ করিবেন। এই মন্ত্রে 

সবিতাদেবতাকে হিরণ্যপাণি বল! হইয়াছে । সবিতাদেবতাকে কেন হিরণ্যপাঁণি বলা হয়, 

তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাত্তরে একটা উপাখ্যান দেখিতে নাই ॥ মদ্ধ্যাখ্যাত খণ্ধেদ-সংহিতায় “হিরণ্যপাণি” 

শবের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সে আখ্যান প্রকাশ করিয়াছি। এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 
প্রদান করিতেছি ; থা, দেবান্ুরের যুদ্ধকালে, অন্ুবদিগের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের আঘাতে, 
সবিতাদ্দেবতার পাণিদ্বয় বিচ্ছিন্ন হয়। দেবগণ তাহার হিরপয় হস্ত প্রস্তত্ব করিয়া দেন। সেই 
হইতেই সবিতা-দেবত| “হিরণ্যপাঁণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 

যাহা হউক, পূর্বোস্ত.আলোচনায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য উপবন্ধি হইবে। বলা বাহুল্য, 
আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসরণে, ভাষ্যকার 
যেরূপ প্রক্রিয়াদি-নহকারে মন্ত্রের অর্থ নিষ্ধাশন. করিয়াছেন, তাহা! হইতেই অনেক স্থলে 
আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্ধ্য হৃদয়ঙগম হইতে পারিবে । আমাদেরবব্যাখ্যার ভাবের সহিত মিলাইয! 
অনুধাবন করিলেও সে ভাব বৌধগম্য হইবে। ( ১অষ্টক---১গ্রপাঠক-_৫অন্বাক ) & 



১১৮ যজুর্বেবেদ-সংহিতা প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক-& 

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ। 

€ প্রথমোহষ্টকঃ1, প্রথম: প্রপাঠকঃ। যষ্ঠোহন্ুবাক£। ) 

| | | | | 
(১) অবধৃত৬ রক্ষোহবধূতা অরাতযোহদিত্যান্্গদি 

| 

৫০ 

] 
প্রতি ত্বা পৃথিৰী বেত, | 

| |] ] 
(২) দিবঃ ক্বস্তনিবরসি প্রতি, ত্বাহদিত্যান্ত্বথেত, | 

|. | | | 
(৩) ধিষণাহমি পর্বত্যা প্রতি ত্বা দ্িবঃ ্্তনির্বেবত্ত, 

| | | 
(৪) ধিষণাঁহসসি। পার্ববতেয়ী, প্রতি ত্বাঁ পর্ববতি্বেতূ, |. 

| | | | | ঈ ৰ 

(৫) দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেংধিনোর্ববাহুভ্যাং পুষে! হস্তাভ্যামধি। 

| 
বপামি ধাম্যামসি' ধিনুছি দেবান্। 

| | | 

(৬) প্রাণায়, ত্বাহপানায় তব ব্যানায় ত্বা। 

| | 
(৭) দীর্ঘামন্থু গ্রসিতিমায়ুষে ধাং।, 

া | | 
(৮) দেবো বঝঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহাতু ॥ ৬% 

গা ১০ 
সী 



ও শ্রপাঠিক, ৬ অন্বাক 1] কৃঞ-যজুন্র্র্বদ-মন্তর ১১৯ 

পদ-পাঠঃ। 

| 1 1 | | | 
€১) অবধূতমিত্যব--ধুতম্। রক্ষঃ। অবধৃতা ইত্যব--ধুতাঃ। 'খঅরাতয়ঃ। 

ূ ূ 
অদিত্যাঃ। ত্বকৃ। অলি। প্রতীতি। সঃ পৃথিবী । বেত্তু। 

| | 
(২) দিবঃ। স্বস্তনিঃ। অসি। প্রতীতি। ত্বা। অদ্িত্যাঃ। ত্বকৃ। বেত্তু। 

] 
(৩) ধিষণা। অসি। পর্বত্যা। রতীতি। ্। দিবঃ। ্বস্তনিঃ। বেত 

ৃ 
(৪) ধিষণা। অসি। পার্বতেয়ী। দি ত্বা। পর্বতিঃ। বেতু। 

| | ]. 
৫) দে দেবস্তা। ্। সবিতুঃ। সব ইতি শপলানি। অখিনোঃ। বাছভ্যামিতি 

গা "জার 

| | | 
ডগা! টা হস্তাভ্যাম। অধীতি। বপামি। ধাম্। 

অসি। বিুহি। ৪ 

| | 
(৬) ্রাগানেতি প্র-অনায়। ত্বা। অপানায়েত্যপ--অনায়। ত্বা। 

| | 
ব্যানায়েতি বি-অনায়। ত্বা। 

| | | 
(৭) দীর্ঘাম্। অন্বিতি। প্রদিতিমিতি প্র-সিতিম্। আয়ুষে। ধাম্। 

| | 
নি দেবঃ। বঃ। সবিতা পাননি হিরণ্য--পাঁণিঃ। প্রতীতি। গৃহ্বাতু 1৬৪, 

০ গা 
১০ 



১২ যজুর্ষেবেদ.সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রধম জটকৈ। 

নন্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা । 
১। হে মনঃ! ষ্দা ত্ব২ং সৎসহযুতঃ ভবসি তদা “রক্ষঃ ( দুর্বদ্ধিরূপঃ শক্রঃ ) 

“অবধৃতং, (বিকম্পিতং ) ভবতি) “অরাতয়৮ (রিপুশত্রবঃ ) “অবধৃতাঃ, (পাঁতিতাঃ, 

বিতাড়িতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবস্তি। (খ) হে মনঃ! ত্বং “অদিত্যাঃ, (অনস্তস্ত ) “ত্বক” 

€আচ্ছাদনং, বাধকং ইতি যাবৎ) “অসি, (ভবসি); (গ) তম্মাৎ “তব ত্বাং) 
“পৃথিবী” €(আধারক্ষেত্রং, সদ্বৃত্তিমূলং_জ্ঞীনং কর্ম চ) প্রতিবেত্তু, (প্রতিজানাতু, 
অনুগৃহাতু ইত্যর্থঃ )। মনঃ চাঞ্চল্যতরা অনস্তেন সহ সংস্ষ্টন্ত বাধকঃ ভবতি। অতঃ 

প্রার্থনা_ জ্ঞানকন্ীধারঃ অনস্তঃ ত্বাং অন্ুগৃহ্তু । 

২। হে মম অসদ্রৃত্তয়ঃ! যুয়ং “দিবঃ (স্বর্গন্ত, স্বর্গলোকবাসিনাং, যদ্বা--হৃদরূপে 
স্বর্গে নিবসস্তাং সদ্বৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) *স্বস্তনীঃ (স্তন্তনকারিণীঃ, প্রতিবন্ধকাঃ ইতি 
ভাবঃ) “অসি” (ভবসি )) অথবা, হে মনও! ত্বং “দিবঃ (স্বর্ম্ত, ছ্যলোকবাসিনঃ ) 

"স্বস্তনীঃ (স্তসভতনকারিণী) "অসি (তবনি)। সৎকর্মপ্রভাবেন মন্ুষ্যা অপি দেবান 

স্তভিতুং সমর্থাঃ তবস্তি ইতি ভাব) (খ) অতঃ “অদিত্যাঃ (অনস্তস্ত ) “ত্বক” 

( অংশভৃতঃ- শুদ্ধলত্বঃ ইতি যাবৎ) ্তবা” (ত্বাং) প্রতিবেত্তু” (প্রতিজানাতু, অন্ুগৃহ্বাতু 

ইত্যর্থঃ )। চাঁঞ্চল্যতর! চিত্তবৃতীঃ অনস্তেন সহ মিলনস্ত বাধকাঃ ভবস্তি। তেন অস্তরাত্মা 
আত্মানং উদ্বোধয়তি, প্রার্থয়তি চ-_সন্ভাবেন অসন্বৃত্বয়ঃ অপি সভীবাপন্নীঃ ভবস্ত অপিচ 
অন্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়ন্ত। 

৩। হে মনোবৃত্তে! ত্বং “ধিষণা+ ((সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী ) পপর্বত্যা” ( পর্ববদৃঢত্বেন 
'অবিচলিতাঃ ইত্যর্থ: ) “অসি” (ভবসি)7 অতঃ (খ) দিবঃ” (ছ্যুলোকসম্বন্ধিনঃ, যদ্বা-_ 
হৃদি নিবসন্তাং সদ্বৃত্তীনাং ইতি ভাবঃ ) শ্বস্তনীঃ (স্তস্তনকারিণ্যঃ, প্রতিবন্ধকাঁঃ__-অসদবৃত্তয়ঃ 
ইত্যর্থঃ ) “ত্বা” (ত্বাং) প্রতি বেত” (প্রতিজীনাস্ত, পরিত্যজন্ত ইত্যর্থঃ )। 

৪। হে মনোৰৃত্তে! ত্বং “বিষণা” (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী ) “অসি” * ভবসি);) (খ) 

পার্বতেয়ী ( অনস্তশক্তিশালিনী, পরাপ্রকৃতিঃ ) "ত্বা» (ত্বাং) 'পর্বতি” ( পর্বতবদ্ধা ) 
“প্রতিবেত্তু” ( প্রতিজানাতু_অন্ুগৃহ্থাতু ইতি ভাবঃ )। 

৫| হে মম হন্সিহিতঃ হবিঃ! “সবিতুঃ (সর্বস্ত প্রসবিতুঃ, জানপ্রদস্ত ইতি 
যাবৎ) “দেবন্তঁ (ছ্োতমানম্ত ষড়েঙ্র্য্যসম্পন্নস্ত বা ভগবতঃ ) প্রসবে (প্রেরণে সতি) 
“অশ্বিনোঃ ( দেবানীমধ্বরূুরূপস্ত ভবব্যাধিনিবারকন্ত বা! অশ্থিদয়ন্ত ) “বাহুত্যাং ( ভূজাভ্যাং ) 
পুৃষ্ণ৮ ( দেবানাং হবির্ভাগপুরকম্ত পুষাদেবস্ত ) “হস্তাভ্যাং (€ করাভ্যাং ) "ত্বা” (ত্বাং__. 
ভগবদুদদেস্তে উৎস্থ্টং হবিরূপং শুদ্ধসত্বং ভক্তিম্থধাং চ) “অধিবপামি' ( ভগবৎকার্যে সম্যক্ 
নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)) (খ) হে মনঃ! ত্বং ধান্তং তেগুলস্বরূপং, গ্রীতিকারকং 
ইত্যর্থঃ ) “অপি (ভবদি )) অতঃ “দেবান্ত ( সর্ধবান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থ; ) “বিহ্থৃহিঃ ( প্রীণয়, 

; প্রেরয়--অন্মান্থ: ইতি ভাবঃ )। 
৬। হে মনঃ! “তা” (ত্বাং) “প্রাণায় (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায় ) পংমনামি। অপিচ 

(খ) হে মনঃ! “তব” (ত্বাং) “অপানাক' (অপানবাযুসংরক্ষণায়, কুগ্রবৃত্তিবাঁধকার্থধ ইতি 



১ প্রপাঠক, ৬ অন্ুবাক। কৃষ্ণ-যন্তুর্ব্বেদ-মন্ত্র ৷ 5২১ 

ভাবঃ ) সংষমক়্ামি) ততঃ (খ) হে মনঃ! “ত্বা+ (ত্বাং) ব্যানায়' ( ব্যানবাষুসংরক্ষণায়, 
শারীরবলরক্ষার্থং ইতি ভাবঃ) সংষময়ামি ইতি শেষ, আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্ত্ঃ। 
ইন্দ্রিয়নিরোধঃ হি সিদ্ধিহেতুকঃ | অতঃ সাধকঃ অভ্র আত্মসংযমসাধনায় আতআ্মানং উদ্বোধয়তি। 

৭। হেমনঃ! '“দীর্ঘাং (অবিচ্ছিন্নাং, বিপুলাং ইতি যাবৎ) 'প্রসিতিং ( কর্ণসম্ততিং, 

ভগব্গ্রীতিহেতুভৃতাং সম্পাদনষোগ্যাং বহুসতক্রিয়াং ) “অনু (অন্ুলক্ষ্য ) “আফুষে, 

( আয়ুবৃ দ্ধ্যর্থং, যদা--ভগবৎপরিতৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) ত্বাং ধাং (ধারয়ামি, সংযতং 

করোমি )। সঙ্করমূলকঃ অয়ং মন্ত্র। বহুসৎকর্মসংসাধনার্থং হি মনুষ্যজন্ম। স্ুদীর্ঘমাযুর্বিনা 
তন্ন ষংসাধিতং ভবতি। যোগ এব আধুর্বদ্ধকঃ। অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ আঘুহীনিকারকাঃ। 

তম্ম/ৎ তান্ সন্বোধ্য “দেবো বঃ ইতি মন্ত্রশেষাংশঃ প্রধুক্তঃ। অথবা, হে মনঃ! 'দীর্ঘাং, 
( অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছিন্নভাবেন ইত্যর্থঃ ) “প্রসিতি” ( ভগবত্গ্রীতিহেতুভূতং কর্ম সম্পাগ্, নিত্যং 
ত্বাং সন্তো/ ইতি ভাবঃ) অন্তু” (পশ্চাৎ, তদনস্তরং ইত্যর্থ: ) 'আবুষে' (আযুর্ব দ্যর্থং, 
সুখবন্ধনার হত্যর্থঃ ) ত্বাং ধাং (ধারয়ামি, সংযতেন নিয়োজয়ীমি ইতি ভাবঃ)। উদ্বোধন- 
মূলকঃ অয়ং মন্ত্র । ভগবন্তং সন্তোধ্য হে মনঃ ভগবতঃ সন্তোষ সম্পাদ্ধ অস্মাকং সস্তোষং 

বন্ধয়ন্ত। ত্বয়া৷ সেবিতঃ সন্ সঃ ভগবান্ অন্মাকং গ্রীতিহেতুকঃ ভবতু ইতি ভাব । 
৮। হে অসদ্বুত্তিনিবহাঃ ! “বৰ” (যুক্মান্) “হিরণ্যপাঁণিঃ, ( মঙ্গলন্বরূপস্থবর্ণধারণ- 

কারী) “সবিতা” (জ্ঞানপ্রদ্থাতা ) “দেব? (গ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ ) প্রতিগৃহ্াতু 

(প্রতিগ্রহণং করোতু, যদ্বা_-অন্মাকং অন্তরপ্রদেশাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহান অপসারয়তু 
ইতি ভাবঃ)। (১অষ্টক-_১প্রপাঠক-_৬অনুবাক )॥ 

সঃ রঃ 
ও 

ব্গানুবাদ । 

১। হে আমার মন! (যখন তুমি সসহযুত হও তখন ) ছুর্ববদ্ধি- 
রূপ শক্র বিকম্পিত হয়, এবং রিপুশক্রগণ বিতাড়িত ( নিপাতিত ) হয়। 

(খ) হে মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু ) তুমি অনন্ত-সহ মিলনে প্রতি- 
বন্ধকস্থানীয় হইয়া থাক; (গ) অতএব সকল সদ্রৃত্তির মূল সজজ্ঞান 
ও সৎকন্ম তৌমাঁকে অনুগ্রহ করুন। (চাঞ্চল্য-নিবন্ধন মন ভগবহ- 
সম্মিলনের অন্তরায় হয়। সেই জন্য, ভগবদনুগ্রহ-লাভের নিমিত্ত এই 
মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে )। 

২। . হে অসদ্রৃত্তিনিবহ ! তোমর! স্বর্গবাসিগণের অর্থাৎ হুদয়রূপ 
বগপ্রদেশে অবস্থিত সদ্বৃত্তি-সমূহের স্তস্তনকারী অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হও। , 
অথবা হে মন! (সৎকর্ম দ্বার! ) তুমি হ্থযালোকবাসীরও স্তস্তনকারী 
হও; - ( সৎকর্মমপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তস্তিত করিতে সমর্থ হয়েন ) ; 
(খ) অতএব অনস্তের অংশডূত - গুদ্বসত্তব.. তোমাকে সমুগ্রহ: করুন| 

ধা-্যুবেদ ১৬ ৃ ৃ 
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( চাঞ্চল্যনিবন্ধন চিত্রবৃত্ভি-সমূহ অনন্তের সহিত মিলনের বাধর হয়। 

সেইজন্য অন্তরাত্মা৷ আত্মাকে উদ্বোধিত করেন। প্রার্থন। এই যে-_হৃদয়ে 

সন্তাব সঞ্জাত হইলে অসন্ভাবও সঞ্ভাবে পরিণত হয় )। 
৩। হে মনোবৃত্তি! তুমি সদ্বুদ্ধিগরদাত্রী এবং পর্ববতবন্ুট বলিয়। 

অবিচলিত হও ; (খ) অতএব হৃদয়স্থিত সদ্বৃত্তির তৃত্তনকারী প্রতিবন্ধক- 
সমূহ তোমাকে পরিত্যাগ করুক । 

৪। হে আমার মনোৰৃত্তি ! তৃমি সদ্বুদ্ধিদাত্রী হও) (খ) অনন্ত- 
শক্তিশালিনা পর! প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল ও সন্ভাব- 
সম্পন্ন ) বলিয়। জানুন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন ! 

৫1| আমার অন্তরের শুদ্বসত্তভাবরূপ হে হবি! সকলের গ্রসবিত। 

জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ বড়েথধ্যশালা ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাঁণত হইয়।, 
আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্ব্,স্থানায় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্ধয়ের বাহু- 

যুগলবৎ মনে করিয়।, এবং আপনার করধুগলকে দেবগণের হবিভাগপুরক, 
পুষাদেবতার করম্বরূপ মনে করিষ1, সেই বাহুধুগলের ও করছধের দ্বার। 

তোমাকে (অর্থাৎ ভগবছুদ্দেশ্ঠে উৎস্যষ্ট হবিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিস্ধাকে ) 
ভগব€কাধ্যে সম্যক্প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি । (খ) হেমন! তুমি 

সকলের গ্রীতিকারক হও; অতএব, ( আমাঁদিগের অন্তরে ) সমস্ত দেখ- 

ভাবকে প্রীণন অর্থাৎ প্রেরণ কর। 
৬। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ু-সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন- 

কামনায় সংযত করিতেছি; (খ) হে মন! তোমাকে আমার অপানবায়ু 

সংরক্ষণের নিমিতভ ( অর্থাৎ কুপ্রবৃতি-পরিহারের জন্য ) সংযত করিতেছি ; 
(গ) হেমন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ু সংরক্ষণের ( শারীরবলরক্ষার্থ ) 
নিমিত্ত সংযত করিতেছি! 
৭! হে মন! ইহ-সংসারে ভগবানের গ্রীতিহেতুতৃত সম্পীদনযোগ্য 

অশেষ সৎকর্ম আছে জানিয়া' আয়ুর্ববদ্ধির ( অথব! ভগবানের পরিতৃপ্তির ) 
“.নিমিস্ত তোমাকে -সংযত করিতেছি। (বন্ুবিধ সৎকর্ম সাধনার জন্যই 

০. মনুষ্য জীবন লাভি। দীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সৎকর্্ন সাধিত হইতে 
। "পীরে না।. যৌগমাধনাই আত্ুর্বদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদ্বৃত্তিসমূহ 
1 শঞ্জাযুল্হানিকারক.। অতএব, সন্ত. শেষাংশে: (অকম মন্ত্রে ) তাহাদিগকে 

৫ 
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সন্বোধন কর! হইতেছে ।) অথবা, হে মন! অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের 
প্রীতিহেতৃভৃত কন্ম সম্পাদন করিয়! সদাকাল তাহার সন্তোষ-বিধানাস্তর 

আমুর্ধবদ্ধির অথবা! স্থখবর্ধনের নিমিভ্ভ তোমাকে সংযতভাবে নিয়োজিত 

করিতেছি । (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক । ভাব এই যে।_-হে মন! ভগবানের 
সন্ভোষবিধান করিয়। আমাদের সন্তোষবর্ধন কর। তোমার দ্বার সোঁবত 
হইলে ভগবৎ-গ্রীতিতে আমর! রীতি পাইব )। 

৮। হে অসদ্রুত্তিসমূহ ! দেই মঙ্গলরূপ শ্থুবর্ণহত্তবিশিষ্ট জ্ঞান- 
প্রদাত।৷ গ্োতমান সবিতৃদেব, তৌমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন ; অর্থাৎ» 

আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন। 
( ১অষ্টক--১প্রপাঠক-৬আন্ুবাক ) ॥ 

পু রি সঃ 

মন্গভাষাং (সায়ণ|চার্যারতং )। 

পঞ্চমেহনুবকে বাথনাত উল্তঃ। আবহত।ন।ং ৮ ত%লান।ং পেষণ।ং পূর্বং কপালোপধানশ্ 

নিশ্পয়ৌজনন্বেন তপধান। » পুর ষষ্ঠে পেষণমভিবীয়তে। 
১। ্অবপৃত৮, র ঢাভবধূতা অবাতয়ো্দিত্যান্্রগসি প্রতি স। পৃথিবী বেত, 1৮-- 

কর্পঃ-ণ্অথ প্রোক্ষিতেযু [ব্ষলীকতেধু ভখৈব কষ্তাজিনঘবধূনোভ্যধব গ্রীবমুদগ|বৃত্যাবধৃত৬, 

রক্ষোহবধূতা অরাতয় তাঁ5 ব্রিরথেনত পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবমৃত্তরলোমোপস্থণ।ত্যদিত্যাস্বগসি 

প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্বিতি” ইতি। পূর্ববদধয।চষ্টে--ণ্অবধৃত৬, রক্ষোহ বধূতা অরাতয় ইত্যাহ। 

রক্ষনানপহত্যৈ। অদিত্য।শপীতাণহ। উয়ং না অদিতিঃ। অন্তা এবৈনত্বচং করোতি। 
প্রতি ত্বা পৃথিবী বে্বিগাহ প্রতিষ্টিতো ।  পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবদৃত্বরলোমোপন্তুণাতি 

মেধ্যত্বায়। তম্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্ছচ পশবো দেধমৃপতিষ্ঠন্তে। তন্মাৎ প্রজা মৃগংগ্রাুকা; | 

যজ্জে। দেবেভ্যো নিলারত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। বংকষ্ণাজিনে হবিরধিপিনষ্টি। যজ্জাদেব 

তদযজ্ঞং প্রধুওক্তে। হবিষে| ্ন্দায় (বাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ অৎ ৬) ইতি। অবঘাতস্তেবাত্র 
পেষণস্ত রিশিষ্টবিধিঃ ॥ 

২। “দিবঃ স্বস্তনিরসি ৩াতি ত্বাইদিত্যান্বগেত |” কল্পঃ--তিন্সিন্ন দীচীনকুম্বা৬, শম্যাং 

নিদধাতি দিবঃ ক্কম্তনিরসি প্র5 ত্বাহ্িত্যা প্েত্বিতি” ইতি । গদয়। সমানাকারো ব্যামার্থ- 
পরিমিতঃ কাষ্টবিশেষঃ শম্যা । তাং কৃষ্ণাজিনন্তোপর্য,দীচীনশিরস্কাং নিদধ্যাৎ। সা চ 
পেষণহেতোরৃ দঃ পশ্চাপ্তাগধারণেন তত্তাগস্তোন্নত্যং করোতি। হে শম্যে ত্বং ছালোকন্য 

ধারয়িত্র্যসি। তন্মাৎ কৃষ্ণাজিনরপায়া ভূমেন্তগিয়ং ত্বামভিমন্তাং। শম্যায় ছ্যলোকাঁধারত্ব- 
মুপপাদয়তি__গ্চাবাপৃথিবী সহাইস্তাং। তে শম্যামাত্রমেকমহর্ব্যৈতা, শম্যামাত্রমেকমহঃ। 
দিব: স্বত্তনিরসি প্রতি ত্বাহদিত্যাত্বগ্েত্িত্যাহ। ্াবাপৃথিব্যোব্বীত্যে' (ব্রাৎ কা* ৩ প্রৎ ২ 
অ*৬) ইতি। প্রজাপতিনা সৃষ্টে গ্যাবাপৃথিবো পূর্বরং জতুকাষ্টবৎ পরম্পরং সংশ্লিষ্ট 
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অভূতাং। তে পশ্চাদেকন্মিন্দনে শম্যাপ্রমাণেন পরম্পরং বিযুক্তে অভূতাং। প্রতিদিনং 
তথেতি বিবক্ষয়া বীপ্দোক্তা | তয়োঃ পুনঃ সংশ্লেষে যাগন্তাবকাশো ন স্তাৎ। ততে। 

বিশ্লেষার্থ দিবঃ স্বস্তনিরিত্যুচ্যতে ॥ 
৩। দধিষণাহসি পর্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কত্তনির্বেত্, 1” কল্পঃ--তিল্তাং প্রাচীং দৃষদ- 

মধযহতি বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি তা! দিবঃ স্বস্তনির্কেত্বিতি, ইতি। হে পেষণসাধনভূতে 
দৃষদ্রপে ত্বং পেষ্ট মভিজ্ঞতয়! ধিষণাঁহসি দৃঢ়তয়া পর্বতাবস্থানমহ্সি । তাদৃশীং ত্বাং ছ্যলোক- 
ধারিক! শম্যাইভিমন্ততাং। সেয়ং দন ঢতয়া লে(কদয়ধারণায় কল্পত ইত্যাহ--“ধিষণাঁংসি পর্বত্যা 
প্রতি স্ব দিব: স্কন্তনির্বেত্তিত্যাহ | ছ্যাবাপৃথিব্যোর্বিধত্যে (ত্রাৎ কাণ ৩ প্র“ ২ অণ ৬) ইতি। 

৪। “্ধিষণাইসি পার্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্বতির্বেত্ ।”--কল্পঃ-দৃষছ্যপলামধূহতি 
ধিষগাঁহসি পার্ধতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ধবতির্কেত্বিতি” ইতি। পূর্ব্ববং। পর্ধতিঃ পর্বতসন্বন্ধিনী 

দূষৎ। তথৈব ব্যাচষ্টে__“ধিষণাহদি পার্কতের়ী প্রতি ত্বা পর্বতির্কেত্িত্যাহ। গ্যাবা- 
পৃথিব্যোর্দ ত্যৈ' (ব্রা কাণ ৩ প্র ২ অণ ৬) ইতি॥ 

৫। “দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্থিনোর্বাহুত্যাং পুষ্কো হস্তাভ্যামধি বপামি ধান্তমসি 

খিন্ুহি দেবান্।”__বৌধায়নঃ--তস্তাঁং পুরোডাণীরান্দ্পতি দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেইশ্থিনো- 

র্বাহুভ্যাং পৃষ্ণো হল্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টমধিবপানাগ্বীযোমীভ্যামমুক্সা অসুষ্মা ইতি যথাদেবতমধ্ব- 

পতি ধাঁন্তমসি বিহ্ুহি দেবানিতি” ইতি। আপত্তম্বস্ত ধান্তমসীত্যনেন সহৈকমন্ত্রতামাশ্রিত্যাহ্হ__ 
দেবস্ত ত্বেত্যনুদ্রত্যাগরননে জুষ্টমধিবপামীতি যথাদেবতং দৃষদি তঙুলানধিবপতি ত্রির্যজুষা তুষীং 

চতুর্থ ইতি। অত্র বাক্যপুরণায়াগ্নয় ইত্যাদিকদধ্যাৃতমতো! যথ।মাতমেবানুগ্ঞ ব্যাচষ্টে_ 
“দেবন্য ত্ব। সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রস্থত্যৈে । অশ্বিনোর্ধাহুভ্য।মিত্যাহ | অশ্বিনৌ হি 

দেবানামধবযূ আন্তাং ৷ পুষ্টো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। অধিবপামীত্যাহ। যথাদেবতমে- 
বৈনানধিবপতি” (ব্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অৎ ৬) ইতি। দ্রেবান্ গ্রীণয়েতি বদুন্তং ত্য নাস্তা- 

নুপপত্তিঃ, আহুতীরূপন্ত থান্তস্তান্নত্বেংপি মন্ত্রসামর্যেন তদভিবৃদ্ধেরিত্যাহ - ধান্তমসি বিশ্ুহি 
নেবানিতযাহ। এত্ত যজুষো বীর্যোণ। যাবদেক1 দেবত| কাযয়তে যাবদেকা। তাবদাহুতিঃ 
প্রথতে। নহি তদত্তি। যন্তাবপব স্তাঁং। যাঁবজ্জহোতি” (ব্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৬) 
ইতি। বীগ্মা সর্ধত্রান্থগনার্থা। বাদ দ্রব্যং যাবজ্জুহোতি তাবদেব দেবান্ প্রাপ্য়াৎ্ তদা 
কথম্দিপন্পং দেব।ন্ প্রীণেয়দিত্যাশ ক্যেত, ন তু তাবদেবেতি নিযমোহস্তি কিং তু যাবৎকাম্যতে 
৩২ এদ্ধতে। ততঃ সম্ভ৭০ 7৭ প্রীণনং ॥ 

৬। পপ্রাণায় ত্বাংপ।নায় ত্বা ব্যানীয় ত্বা।৮-__বৌধায়নঃ--পিষতি প্রাণায় ত্বাহ- 

পানায় ত্বা ব্যানায় ত্বেতি” ইতি । আপন্তম্বঃ:--প্রাণায় ত্বেতি প্রাটীমুপলাং প্রোহত্যপানায় 
স্বেতি প্রততীচীং ব্যানায় ত্বেতি মধ্যদেশে ব্যবধারয়তি প্রাণায় ত্বাংপানার় তব! ব্যানায় ত্বেতি 
সম্ততং পিনষ্টি” ইতি। উচ্ছবাসনিশ্বাসতৎসন্ধিগতা বৃত্য়ঃ প্রাণাপানব্যানাঃ।. অথ যঃ প্রাণা- 
পানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। হে হবির্কততিত্রয়ং যজমানে চিরং স্থাপরিতুং 
ত্বাং পিনক্সি। এতদেব দর্শরতি -প্রাণায় ত্বাৎপানায় ত্বেত্যাহ | ' প্রাণানেব যজমানে 
দধাতি' (ত্রাণ কা ৩ প্র ২ অণ্ ৬) ইতি॥ 
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৭। 'দীর্ঘামনু গ্রসিতিমীযুষে ধাং।”-_বৌধায়ন:--'অথ বাই অন্ববেক্ষতে দীর্ঘামনতু প্রলিতি- 
মায়ুষে ধাঁমিতি” ইতি । আপল্তম্বঃ _প্রাচীমন্ততোহ্নুপ্রোহ” ইতি। প্রসিতিঃ প্রবন্ধঃ কর্মসস্তানঃ। 
যজমানস্তাইযুরভিবৃদ্ধযর্থমিমামবিচ্ছিননকর্মসস্ততিহেতুরূপামুপলাং ধারিতবানস্মি। তদেতদাহ- 
দীর্ঘামন্থ গ্রসিতিমায়ুষে ধাঁমিত্যাহ। আয়ুরেবান্ষিন্দধাতি” (ব্রা কা ৩ প্রৎ ২ অণ ৬) ইতি॥ 

৮। “দেবো বঃ সবিত! হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহাতু 1৮ কল্পঃ- দেবো বঃ সবিত। হিরণ্য- 

পাণিঃ প্রাত গৃহ্বাত্বিতি কষ্ণাজিনে পিষ্টানি প্রস্ন্দ্নতি” ইতি। পূর্ববদ্যাচষ্টে--“অস্তরিক্ষাদিব 

বা এতানি প্রস্কন্বস্তি। যানি দৃষদঃ। দেবে ঝঃ সবিতা হিরণ্যপাঁণিঃ প্রতি গৃহ্বাত্বিত্যাহ 

প্রতিষ্ঠিতো । হ্বিষোহস্কন্দায়” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ ৬) ইতি। পত্বীং দাসীং ব! প্রতি 
প্রেষমন্তমুৎপাদ্য ব্যাচষ্টে--“অসংবপত্তী পি৬ষাণুনি কুরুতাদিত্যাহ মেধ্যত্বায়” (ব্রা" কাণ ৩ 
প্র“ ২ অণ ৬) ইতি। তথা চ স্থত্রিতং_-“অসংবপত্তী পি৬যাঁণুনি কুরুতার্দিতি সম্পরেষ্যতি 

দাসী পিনষ্টি পত্বী বাইপি বা পত্ত্যবহস্তি শূদ্রা পিনষ্টি” ইতি। হেদাসি তগুলেঘন্তদ্রব্যং কিমপ্য- 
প্রবেশয়ন্তী পেষণং কুরু। তানি চ পিষ্টানি হুক্মাণি কুরু। তমিমং প্রৈষদধ্বরূ্যঃ পঠেৎ। 

পিষ্টশ্ত হুক্ষাত্থে পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞযোগ্যতা ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ--“অবেতি 

পূর্করবস্তত্র শম্যাং স্থাপয়তে দিবঃ ৷ ধিষণা দ্বে তথাহশ্মানৌ দেবত্যধিবপেদ্ধবিঃ ॥ ১ ॥ 
প্রাণায়েতি ত্রিভিঃ পিষ্টা দীর্ঘেত্যন্ত উপোহতি। দেবোইজিনে স্বন্ময়েত প্রোক্তা 

একাদশ ত্বিহ ॥ ২৪৮ ইতি। 
অথ মীনাংসা । 

যগ্ঘপ্যত্র বিশেষাকারেণ বিচ|র| বহবো নোপলভ্যন্তে তথাইপি সামান্তবিচারাঃ পূর্বোক্ত 
অনুসন্ধেয়াঃ। ইযে ত্বেত্যত্র বাক্যপূর্তয়ে যথাহ্ধ্যাহারস্তথৈবাধিবপামীত্যত্রাপ্যগ্নয়ে জুষ্টমিত্যা- 
দিকমধ্যাহ্তব্যং। অধ্যাহতন্ত চানায়াতত্বেনাদন্বত্বাদৃহাদিঘিব স্বরাগ্পরাঁধো নাস্তি। কিংচ 
নবদাধ্যারস্ত প্রথমপাদে চিন্তিতং--“নোহা উদ্বোহথ বা ধান্যশন্দো নাসঙ্গতোক্তিতঃ। উহ 

লঞ্ষণয়াহ্র্থন্ত গোপানস্যেৰ সঙ্গতেঃ” ইতি ॥ 
দূষদি গেষণায় তওুলাবাপেহ়ং মন্ত্রোৌ বিহিতঃ--ধান্যমসি ধিম্থুহি দেবানিতি। সোহয়ং 

ধান্তশবেোহসমবেতার্থং ' করতে নিম্তষাণাং তগুলানাং বান্তশন্দার্থত্বাভাবাঁৎ। তদয়ং সবিত্রাদি- 

শব্দবন্নোহনীয় ইতি চেঙ। মৈবং। লক্ষণ বৃত্ত! ধানুশবন্ত তঙুলন্রপেহর্থে সমবেতত্বাৎ। যথা 
গাবঃ পীয়ন্ত ইত্যত্র মুখ্যবৃস্যভাবেহপি নাসমবেতার্থত্ং লোক ব্্ণরস্তি কিং তু পয়ো 
লক্ষয়িত্বাহ্র্থং সমবেতমেব প্রতীবস্তি তদ্বৎ। তন্াচ্ছাক্যানাময়নে ফট্ত্রিংশৎমন্বৎসরে ধান্ঘশব 
উহনীয়ঃ। তত্র হ্যেবমাম্নায়তে -সংস্থিতেহহনি গৃহপতিমূগয়াং যাতি, স তত্র যাম্মুগান্ হস্তি, 

. তেষাং তর! সবনীয়াঃ পুরে।ড।শ| ভবস্তীতি। তত্র দৃষদি পেষণায় মাংসমাঁবপন্মীংসমসি ধিশ্গৃহি 
দেবানিত্যেবং মন্ত্রমৃহেৎ। ন চ ধান্তশন্দবল্লক্ষকো মুগশব্ব উহ্ে প্রয়োক্তব্য ইতি বাচ্যং 
লক্ষণাবৃতেঃ গ্রকৃতাবার্থিকত্বেনাতিদেশানহ্ত্বাৎ। তশ্মান্মাংসমিত্যেব ধান্তশবান্তোহঃ ॥ 

অথ ব্যাকরণং। 

অবধূতমিত্যাদয়ো গতাঃ। পর্বত্যেত্যন্ত পর্বতমর্তীত্যশ্শিনবর্থে ছন্দোবিষয়ে তকাররহিতন্ত 
ষপ্রতারস্ত বিধানাৎ প্রতায়স্বরঃ। পার্বতেরীত্যত্র ভীষুদাত্তঃ । পর্বতিরিত্যত্র তদর্থতীত্য- 



১২৬. বজুর্ব্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 
শ্মি্র্থে ছান্দস ইকাঁরপ্রত্যয়োইপৃুদাত্িঃ। ধান্তশব্বন্ত তিলাশিক্যমর্ভযকা শ্র্ষ্যধান্তিকন্তারাঁজন্য- 
মনুষ্যাণানিত্যস্তস্বরিতত্বং । ধিনুহীত্যত্র “সে্হ্যপিচ্চ” (পাণ ৩৪-৮৭) ইতি সিপঃ স্থান 
আদিষ্টস্ত হিশব্ন্ত পিক্রনিষেধাৎ প্রত্যয়স্বরঃ । ফগ্যপি বিকরণপ্রতায়স্তোকারস্ত শ্বরঃ সতি- 

শিষ্টস্তথাহপি ব্যত্যয়ে। দ্রষ্টব্যঃ ৷ প্রসিতিমিত্যত্র কৃছত্তরপদপ্রকৃতিন্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ “তাদৌ 

চ নিতি কৃত্যতৌঃ ( পাঁণ ৬২৫০ ) তুপ্রত্যয়বযতিরিভ্তে তকারাদৌ নিতি রুতি প্রত্যয়ে পরতঃ 
পূর্বপদং প্রকৃতিম্বরং ভবতি ॥ (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--ঙ অনুবাক )॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাঁচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে নেদার্থ-প্রকাশে কষ্চয়জর্ধেদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতা-ভীষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে বঙ্ঠোহনবাকঃ ॥ ৬ ॥ 

% 
এ 

মন্ত্রার্-অ।লোচন। 

পঞ্চম অন্ুবাঁকের মন্ত্রসমূহ ব্রীহির 'অব্ঘাঁত-মূলক ; 'মার এই ঘষ্ট অনুবাঁকের মন্সগুলি 
তওুলপেষণীয্মক | 'ভ্রীহি অবঘাত' বলিতে খড় হইতে ত্রীহি ঝ ধান ছাড়ান, আর 

তঞুলপেষণ বলিতে সেই ধাঁন ভানিয়া চাউল প্রস্থত করণ বুঝিতে পারি। 'অবঘাতমলক অন্তর 

সমূহের ন্যায়, পেষণ-সংক্রাস্ত ননত-সমূহেও বিভিন্ন সামগ্রী উপলক্ষিত হইয়াছে । আর পলঙ্গিত 
তত্বদ্দ,ব্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই সকল পামগ্রীই 'অনেক শুলে মন্গের সম্বোধা মধ্যে 
পরিগণিত হুইয়াছে। বিনিয়োগ অনুসারে, মন্ত্রে উপলক্ষিত সাদী সম্পকে, মন্ত্র যে ভাঁে 

প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ 'আভাস প্রদান করিতেছি; মথা,- 

"অবধৃতঃ প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যাগ্রহণান্তর “দিবঃ ক্ষন্তণীঃ প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা স্থাপন 

করিবে; তার পর, “ধিষণাপি” মন্ত্র্বয়ে পেষণ-সাধনভূত দূষত গ্রহণ করিয়া, “দেবস্ত তা 
প্রভৃতি মস্থে হবিঃ অধিবপন, পপ্রাণায় ত্বা” প্রভৃতি মন্ত্রিতয়ে তওুল পেষণ, 'দীর্ঘামন্ত 

প্রভৃতি মন্ত্রে উপহতি এবং “দেবো .বঃ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিষ্ট তগুল অঞ্জলি ছারা 

গ্রহণ-পূর্ববক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন। ফলতঃ, ধান ভানিতে হইলে যেপ্গপ প্রক্রিয়া অবলদ্িত 
হয়, মন্ত্রে সেইরূপ প্র্রক্রিয়া-পদ্ধতিরই আভাষ পাই । 

এইরূপে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে-_শম্যা, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য-_ 
পেষণসাধনভূত দৃষৎ্। তৃতীয় মন্ত্রের হবিঃপুরোভাশ, চতুর্থ মন্ত্রের হবিবৃততিত্রয় সম্বোধন 
পদ রূপে ধ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে তুল এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে ত$ঙুল-পেষণকারী 
দাসী উপলক্ষিত। এইরূপে ভাঘ্যান্ুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিশ্পন্ন হইয়াছে, যথাক্রমে তাহা 
নিম্নে বিবৃত করিতেছি ; যথা,_প্রথম মন্ত্র সম্বদ্ধে ভাষ্তকারের মন্তব্যের আভাষ পঞ্চম 

'অন্গবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রবয়ে প্রদান করিয়াছি। এম্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 

নিশ্রয়োজন বলিয়৷ মনে করি। দ্বিতীয় মগ্ত্রে পাষাণভূত শম্যাকে সম্বোধন কর! হইয়াছে। 
মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি এইরূপ--“একথণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে উত্তর শিয্পরে শম্যা স্থাপন 



১ প্রপাঠক, ৬ অন্ুবাক। ] কৃষ-যজুর্ষেরবদ-মন্ত্র। ১২৭ 
করিয়। এই মন্ত্র উচ্চীরণ করিতে হয়। গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্যামার্থ পরিমিত 
কাষ্ঠবিশেষ-_শম্যা । মেই শম্য! দূষতের পশ্চান্ভাগ ধারণ করে। দুষৎ বলিতে ধাঁতার ভাৰ 
মনে আসে। দুই খণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরে যাঁত৷ প্রস্তত হয় । নিয়ভাগস্থ প্রস্তরের কেন্দ্র- 

স্থানে বিদ্ধ যে কাষ্ঠ-ফলক উপরিভাগস্থ পাষাণ খণ্তকে ধারণ করে, তাহাই শম্য। পদবাচ্য 
বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, সেই শম্যা-সন্বোধনে মন্ত্রের অর্থ হয়,--হে শম্যে! তুমি 
ঢ্যলৌকের ধারয়িত্রী হও। সুতরাং ভূমির ত্বকরূপ এই কৃষ্ণীজিন তোমাকে স্বভৃত বলিয়া 
মনে করুক। অর্থাৎ, কষ্ণাজিন পৃথিবীর ত্বকস্বরূপ; তুমি পৃথিবীর অস্থিম্বরূপ। তোমাদের 

পরম্পর মিলন হউক | এই মন্ত্রের সহিত একটী আখ্যানের সম্বন্ধ সুচনা করা হয়। তাহা 

এই-_স্থষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবী ও স্বর্গ জতুকাষ্ের স্তার পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সহসা 
একদিন তাহারা শম্যা প্রমাণে পরম্পর বিধুন্ত হয়। তাহাদের পুনরায় সংশ্লেষে যাগের 

অবকাঁশ হয় না। তাই বাগ-নিষ্পদক বিশ্লেষের নিমিত্ত “দিবঃ স্কসতনীরসি+ প্রভৃতি মন্ত্রের 

সার্থকতা | তূতীয় ঘন্্ দৃষতের সন্বোণনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ-হে দৃষৎ! তুমি 

পেষণে অভিজ্ঞ, সুতরাং অতিশয় দুট। পর্বত হইতে তোমার উৎপত্তি; সুতরাং তোমাকে 
পর্বতের স্ঠায় দু বলিয়। মনে করি। তুমি ভ্যলোকধারিকা এই শম্যাকে জান অর্থাৎ 

তোমার সহিত: তাহার মিলন হউক |, তার পর চতুর্থ মন্্। এই মন্ত্রে দূষতের উপর একথণ্ড 

উপল (প্রস্তরের উপর আর এক খও প্রস্তর ) স্থাপন করিতে হইবে । তার পর সেই 

উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের দর্ম--হে উপলখণ্ড ! তুমি পেষণ ব্যাপারে 

সমর্থ। তুমিও পর্বত হইতে উৎপন্ন, দৃষংও পর্বত হইতে উৎপন্ন। সে তোমাকে 
ঢুহিতার ন্াঁয় বঙ্ষে গ্রহণ করুক |” যাহা হউক, কৃষ্ণসার মুগের চর্ম্মের উপর একটা ধাতা 
প্রতিঠিত হইবার বিদ্ব্ই এই কয়েকটা মন্ত্রে বোধগম্য হয়। খাতা প্রতিষ্ঠাপনাস্তর তগু.ল- 
পেষণের বিষয় পরবতী মন্্-সমূহে পরিব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করি। 

পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ পুব্ববর্তী ছুইটী অন্ুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়়াছে। পঞ্চম হইতে 
অষ্টম পধ্যত্ত ম্র-সমৃহের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তগু লকে, পিষ্ট- 

তগু,লকে এবং আজ্যকে সম্বোধন করিরা মনর-সমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। কর্্ম-পদ্ধতি 
অনুসারে, দৃষতের (প্রস্তর খণ্ডের ) উপরে তগুল রক্ষা করিয়া পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বল 
হইতেছে--হে তগুল ! তোমরা বান্য হইতে উৎপন্ন; স্থতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও । 

পরবর্তী মন্ত্রসমূহ তগ্ুলকে পেষণ করিবার সময় উচ্চারণের বিধি । তদমুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ 
হয়,হে তগ্ুল! যজমানের প্রাণ অপাঁন ও ব্যান বায়ু বৃদ্ধির জন্ত তোমাকে পিষ্ট 

করিতেছি।” প্রীণাদ্দির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন, উচ্ছাস এবং নিশ্বাস এতদুভয়ের 
সন্ধিগত বৃত্তি-সমূহ প্রাণ অপান ও ব্যান নামে অতিহিত। আবার প্রাণ ও. অপানের 

সন্ধি ব্যান,_অত্যন্তরে তাহা প্রদ্শিত হইয়াছে । তদনুলারে অর্থ হয়“হে হ্বিবতিত্রয় ! 
যজমানের চিরপ্রতিষ্ঠার জন্ত তোমাদিগকে পিষ্ট করিতেছি। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ--যজদানের 

দ্ধির জন্য, হে উপলখণ্ড তোমাকে আমি ধারণ করিতেছি। আর অষ্টম মন্ত্রের 
অর্থ--হে দাসি, তুমি তগলকে পেষণ কর, যেন তাহার সহিত. অন্ত কোনও দ্রব্য 



১২৮ যজুর্ধ্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

প্রবেশ না করে যজজমানের পদ্বী বা দাসী তদভাবে শৃদ্রকত্ৃক তগ্ু,ল পেষণ 
করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে। 

যাহা হউক, যে কারণে যে উদ্দেশ্তেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মন্ীর্থ 
বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন্প। আমাদের দর্্মা্সারণী ব্যাখ্যায় এবং 

বঙ্গান্বাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অস্থবাকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য 
এবং মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এম্থলে তাহার পুনরালোচন! 
নিশ্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য-দূষৎ নহে; আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে মনকে 
অথবা অসদ্বৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মন্ত্রে “অদিত্যান্তথ্রেত্ব বাক্য আছে। 
ধ পদ্দে কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর ত্বক বলিয়া সম্বোধন করা 
হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাজিনকে পৃথিবীর ত্বক বা অনন্তের ত্বক বলিয়া অভিহিত করায় 
কি.ইষ্ট সংসাধিত হইতে পারে? দ্বিবিধ পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিফাশিত হইতে পারে। 

প্রথম অসদ্বৃত্তি পক্ষে। তাহারাই যে সদ্বৃত্তির বাধক বা স্তত্তনকারী, তাহা বলা যায়। আবার 
মনঃ পক্ষে, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জীনিয়া তাহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেন্টযে 

প্রী বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শঘ্যা বা ধীতার খিল হ্যলোককে কিরূপে 
ধারণ করিবে অথবা স্তম্ভিত করিবে? ইহাঁতে কোনও সুষ্টু ভাব গ্োতনা করে বলিয়া 
মনে হয় না। সংকর্মপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তন্তিত করিতে সমর্থ হর--এখাঁনে 

এই ভাবই গ্োোতনা করে বলিয়া মনে করি। আবার মনই দেবভাবের ধারক ও 

পৌষক। সুতরাং মনকে বলা হইতেছে,_“তোমার এমন সাম্য যে, দেবভাবসমূহ 
তোমাতেই অবস্থিতি করে; অসন্তভীৰও তোমাতেই অবস্থিত। তুমি যদ্দি সম্যক ব্যবস্থিত 
হও) অসও সৎ হইতে পারে! এমনই আশ্র্য্য শক্তি তোমার! সংসঙ্গে অসংও 
যে সন্তাবাপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তো শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! অতএব মন! 
তুমি সত্তীবসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ হও। ভগবানের অনুগ্রহ অবশ্তই লাভ করিতে পারিবে। 
তৃতীয় মন্ত্রে ধিষণাঁ ও 'পর্বত্যাঁ এই দুই শব্দের সহিত “অসি” ক্রিয়্াপদের সমাবেশ 
হওয়ায় মনোবৃত্তিকে সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্বতবদঢ় হইতে বলা হইয়াছে। ভাষ্যমতে এ 
মন্ত্রে প্রস্তরথগুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরথণ্ডের উদ্দেস্তে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় 
মন্ত্রে কি উচ্চভাব শ্থচিত হয়, তাহা! আমাদের বোধগম্য হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য 
উপলখণ্ড। উপলখণ্ই বা কি ইঠ্ট-সাঁধনে সমর্থ! “ধিষণা” পদে ভাষ্যকার 'ধারিকা? 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেদ। কিন্তু সে অর্থও অতি দূর অন্থয়ে কল্পিত হয়। আমরা' তাই এ 
পদের অর্থ করিয়াছি-.“সদবুদ্ধিদাত্রী। প্রস্তরখগুকে কি করিয়া সদ্বুদ্ধিদাত্রী বলিতে 
উন প্রকৃতির লীল!-বৈচিত্র্ের মধ্যে মনশ্চাঞ্চল্য অবশ্ঠস্তাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে 
লয়, মনোবৃত্তিকে সববুদ্ধিপ্রদীত্রী বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হুইয়াছে,--সৎকর্ম- 
এ তোমার দৃঢ়তা এমন অবিচঞ্চল হউক; যেন অনস্তশক্তিশালিনী পরাগ্রককৃতিও 
তাহা, অনুভব করিতে পারেন; টির ীলি রর রা নি 

আকর্ষণ করিতে পার, তথিষয়ে উদেষাগী হও। 



১ প্রপাঠক, ৬ অন্বাক 11 কৃষঃ-ধুর্বেবদ-মন্তর। ১২৯ 
পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিশ্বমান রহিয়াছে 

বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা, চতুর্থ অন্ুবাকের সপ্তম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য । 
দ্বিতীয় অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে»_-মন 1 তুমি তগবত্গ্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত 
হও। সকল দেবভাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক |» সেই দেবভাব কিরূপে প্রতিষঠিত হইতে 
পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের গ্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্তী মন্ত্রে 
তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। 

যোগ বলিতে কি বুঝি? “যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ, | চিত্তবৃত্তিমিরোধ করার নামই যোগ। 

বাষুনিরোধই চিতস্থৈর্য্ের প্রধান উপায়। যষ্ঠ মন্ত্রে তাই প্রথম উপদেশ-_ প্রাণবায়ুর সংযম- 
সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হর, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য । কত দিক হইতে 
কত প্রকারে প্রাণবাঘু বহির্গত হইতেছে-জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে ? প্রাণবাধু সংরক্ষণ- 

পক্ষে সংযম অবলম্বন - সেই ক্ষয় বা অপচয় নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের পুঙ্যান্ুপুঙ্খ 

আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে নকল বিষয় আপনিই 
অধিগত হইয়া আসে। ব্যান ও অপান বায়ু সংযমের বিবুতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্িং আভাস 

পাওয়া যাইতে পারে। ব্যান-বাধু সংযত করিবার উদ্দেশ্ত--শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। 

কত প্রকারে দৈহিক চাঞ্চল্য _ইন্দ্রিয়দির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খল! - নিত্য নিত্য মানুষের সেই 
শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মানুষ, তুমি কয় দিম 

বাঁচিবে? অপান বায়ু নিরুদ্ধ করিবার উদ্দেষ্ঠ-ব্যাধি-নিবারণ। উৎস্থজন হেতু যে বাহুর 

হ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই অপান বাযু। অপ|নবাধু নিষ্নগাঁদী। সে বাধু ত্যাগ করিতে না 

পারি উদরস্তস্তনজনিত বিবিধ গীড়ার উদয় হয়। তাই ত্রিবিধ বায়ু নিরোধের উপদেশ মন্ত্রে 

প্রদান করা হইয়াছে । সত্বরজন্তমঃ__ত্রিগুণের সাম্য-সাধন সকল অবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন । 

এখানে এ মন্ত্রে সেই ত্রিগুণ-সাম্য-সাঁধনও লক্ষীভূত বলিয়া! মনে হয়। 

সপ্তম মন্ত্রে এ বিষয়টা অধিকতর বিশদীকৃত হইঘ্াছে। মানুষ বুঝিতে চার়-সে সংযমের 

উদ্দেশ্ত কি? 'প্রথম উদ্দেগ্ত-_আযুর্বদ্ধি। কি জন্য আবুঃ বৃদ্ধির প্রয়োজন ? সংসারে অশেষ- 
বিধ সৎকর্্স আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্তই তোমার আযুর্ধদ্ধির প্রয়োজন। সেই 
উদ্দেস্তে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম-সাঁধন! অভ্যাস কর, তোমার আযুর্বদ্ধি অবশ্তিস্তাবী। 

মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্বই ব্যক্ত হইয়াছে । মন্ত্র তার পর বলিতেছে,_-সে পথে কি বিন্ব 
বি্ধমান আছে ! তোমার অসদৃবৃত্তি-সমূহই সে পথের দ্বারুণ অস্তরাঁয়। তাই শেষ বা ভষ্টম 

মন্ত্রে প্রার্থনা! কর! হইয়াছে,_-ভগবান যেন অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন । 

অন্ত ভাবে সপ্তম মন্ত্রে চরম প্রার্থনা স্ুচিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। আমার 

মন যেন সকল সৎকর্ম -ভগবানের গ্রীতিসাধক সৎকর্ম নিয়োজিত হয়,-এরূপ বাক্যে কি 

বুঝি? 'বুবিতে পারি না কি, আমি যেন এমন কিছু অপকর্ম না করি, যাহা ভগবত্গ্ীতির 
অন্তরায় হয়? পরস্ত আমার কর্ম যেন এমন হয়, যাহাতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া! 

আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারি। ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্ধন করিয়া তোমার সেবায় তোনার 

উদ্দেস্তে বিহিত সৎকর্ম আমার প্রীতি আস্থক, এ ভাবের তুলনা আছে কি? নিন 

কষ" বন্তব্বেদ--১৭ 



১৩০ যঞ্জুর্ব্বেদ-সংহিতা |. [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞিৎ কফি দৃ্ট হয়। আর বুঝি গীতার মধ্যে 
ভগবন্ধীক্যে অজ্জুনের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিং গোতনা আছে। শান্ত- 
সমুদ্রের অনস্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিশ্বুট বটে; কিন্ত এ ভাবে ভাবুক হইতে 
পারিয়াছেন--সংসারের কয় জন? এ ভাবের একটু প্রশ্দুট চিত্র--প্রীমতী শ্রীরাধা। কিন্ত 
তিনি লোকাতীত- এখন আর এ লোকের নহেন - গোলোকের। ঞ্রব-প্রহলাদাদি হরি- 
পরায়ণগণ-_অধুন! উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ 
সম্মুধে ধরিব ? কে আর কহিবে এখন - 

“তোমারি স্থখেতে, আমারই সখ, 
তোমারি সেবায় গ্রীতি পাই । 

তোমারি হাসি অমিয় রাশি 
হঁদয়ে মাথিয়া স্নিগ্ধ হই 1, 

ফলতা, সর্বকম্ম তাহাতে সমপঁণ ) - তাহারই কর্ম তাহারই উদ্দেশ্তে সাধিত হইতেছে, 
এই মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওন)-_এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধন! ংসারীর পক্ষে আর কি 
হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! আমরা মনে করি, মন্ত্র এও এক উপদেশ 
অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের নতে মন্ত্রে এইরূপ উচ্চভাবই স্কচিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক-_-৬ অনুবাক )॥ 

প্পিপিপাল পপ শশী - পাপা 

সপ্তম মনু | 

( প্রথমোইইকঃ | প্রথমঃ প্রপাঠকঃ | সপ্তমোহ্নুনাকঃ | ) 

| : | ] 
১) ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম হচ্ছ। (২) অপাগ্নেহগ্রিমামাদং জহি 

ূ | | 
নিক্রব্যাদ. সেধাঁহদেবষজং বহ। 

| | | ৃ ূ 
(৩) নির্দ্ধণ, রক্ষো নির্দগ্জ। অরাতয়ে। ধ্রবমস্ি পৃথিবীং দু হাহযু্ণহ, 

| | ৃ 
প্রজাং দু. সজাতানস্মৈ যজমানায় পধূ্যহ। 



১ প্রপাঠক, ৭ অন্বাক | ] কৃষ-যঞ্থুর্বেবেদ-মন্ত্র। ১৩১ 

| | | | 

(5) ধর্্রমস্যত্তরিক্ষং দু“ প্রাণং দৃ*হাপানং দৃ*হ সঙ্জাতানশ্মৈ 

| | | | |. | 
যজমানায় পধূর্হ ধরুণমসি দিবং দৃহ চক্ষুঃ দৃহ শ্রোব্রং 

| | | | 
দহ সজাতানট্মৈ যজমানায় পহৃহ ধম্মাসি দিশে! দহ 

| | | 
যোনিং দৃহ প্রজাং দহ সজাতানম্মৈ যক্তমানাযু 

| ূ 

পরুন্ঠহ চিতঃ স্থু গ্রজামট্মৈ রয়িমন্যৈ 

| | ূ 
সজাভানম্সৈ যজমানায় পধু্হ। 

| | | 

(৫) ভূগৃণামঙ্গিরসা তপমা। তপ্যধ্বং | 

| | ণ | | 
(৬) যানি ঘন্মে কপালানুযুপচিন্বস্তি বেধস: | পু্ঃস্তান্তা পি 

ূ 
ব্রত ইন্দ্রবায়ু বি শুর্চষাং ॥ ৭ ॥ 

না ্ী 
ক 

পরর-প12 | 

ূ | | | | 
(১) বি: । 'অনি। ব্রঙ্গ। সচ্ছ। (২) অপেতি। অগ্নে। অগ্রিম। আমাদমিত্যাম--অগঘ্ । 

| | [| | 
অহি। নিরিতি। ক্রব্যাদমিতি ক্রব্া--অদম্। সেধ। এতি। 

| | | 
দেববজমিতি দেব -যজমূ। বহ্। নির্দগ্ধমিতি | 



২৩২ যঞ্জুর্ধের্সংহিতা ॥ [প্রথম কাশ, প্রথম অঙ্ক ॥ 

] | | 
(৩) নিঃ দগম্। রক্ষঃ। নির্দ্থ। ইতি নিঃ--দগ্ধাঃ। অরাতয়ঃ। ফরবস্।, অসি ॥ 

জজ শা ওই 

| ূ 
পৃথিবীম্। দহ । আবরুঃ।, দৃ৬হ। ুশ্থািতি প্র- _জ্াম। দূ হ॥ 
গন ঝি ৯ কি 

প্রত কটি 

| ] ূ 
ন্বাতানিতি স-জাতান।, অন্মৈ।. যজমানায় ॥ পরীতি,।, উহ্। 
আর, -» ১০ 5 জঙ গজ গজ 

| | 
(৪) ধত্রম্। অসি। অস্তরিক্ষমূ। দৃ৮। প্রমিত প্র- _জবম্। দৃহ। অপানদিত্যগ-- 

পরার ভর পারি ০০ কভু ভাজা 
তক পির খ্যাত জর 

|, ূ 
অনম্। দৃ৮হ। সঙ্জাতানিতি স_ জবাতান্। অ্মৈ। হজমানায়। পরীতি। উহ। 
বত খা গত প্ড। আজ বিশ 

গা ঝা 

| | | ূ | 
ধরুণম্। অসি। দিবম্। দহ চক্ষু | দহ শোত্রম্ । দহ সমগাতাসিতি, 

| | | | 
ধ-জাতান্। অস্মৈ। যজ্রমানায়। পরীতি। উহ। ধর্ম, অপি। দিশঃ। 

] | 
দৃঃহ। যোনিম্। দহ । শুলামিতি প্র-জাম্।, দৃভহ। সজাতানিতি | সৎ 
গু খ্ 

ঝা 
জে এরর গা থাড 

1 ূ ] 
জাতান্। অন্মৈ। যজমানায়। পরীতি।, উহ চিতঃ। স্। 

| | 
প্রজামিতি প্র-জাম্। অন্মৈ। ররিম। অশ্মৈ।, সজাঁতানিতি, 

এর, গা 

| ] 
স--জাতান্।। অট্মৈ। যজনানায়। পরীতি।, উহ। 

| 
(41 হগূণাম্। 'অঙ্গিরসাম্। তপসা। তগাধ্রম্। 



২ গপাঠক, ৭ অনুবাক। ] কব ভুবেবেদ-মন্তর | ২৩৩ 

| | | | | | 
(৬) যানি। ঘর্শে। কপালানি। উপচিন্বতীত্যুপ-চিন্বস্বি। বেধসঃ। পু; 1 তানি,॥ 

| | | 
গীতি । ত্রতে। ইন্ত্রবায়ু ইতীন্দ্র-বায়। বীতি। মুধ্চতাম্॥ ৭॥. 

০ গী 
০ 

মন্্ানুসারিণী-ব্যাখ্যা, ॥ 

১। হে মনঃ। তং খৃতিঃ (ধর্ষণে সমর্থঃ সর্বশরণাং ইতি যাবৎ) অসি” € ভবনি ) ১ 

অতঃ ত্বং ব্রহ্ম” ( পরবঙ্গং সত্বভাবং বা) ঘচ্ছ' (প্রষচ্ছ )। অথবা হে মনঃ! ত্বং ধুটিঃ* 

( প্রগলভং, চঞ্চলং ) “অপি” (ভবদি ); অতঃ তত্ব" “তরঙ্গ” (পরক্রঙ্গপ্রাপ্তয়ে, ভগবৎকুপা- 
লাভায়-__তত্গ্রীতিহেতুন্ূতায় কর্মসম্পাদনায় ইতি ভাবঃ ) “যচ্ছ” € প্রবুদ্ধে! ভব, যদ্বা-স্চাঞ্ল্যং 

পরিহ্ৃত্য স্থিরং ভব ইতি ভাবঃ)। অথবা হে মন! ত্বং হি “ৃষ্টিত (সর্বস্ত ধারকঃ ) তবক্গ” 

( পরব্রঙ্গঃ ইত্যর্থঃ) “আঁ (ভবসি); অতঃ ত্বং ঘচ্ছ” (অবিচঞ্চলঃ ভব, যত্বা--সত্বভাবং 

খরমধনং মোক্ষং বা গ্রুযচ্ছ ইতি শেষ? )। 

২1 “অগ্ধে ( হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব !) ত্বং “আমাদং অগ্রিং” ( অপক্ধং জ্ঞান, বিভ্রমং ইতি; 

যাবৎ) “অপ জ্বহি* ( বিদূরয় ); (খ) 'ক্রব্যাদং” (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রং চ) এবিঃ সেধস 

( নিঃখেষেণ বিনাশর, দূরে পরিত্যন্ব ইতি যাবৎ )) ততঃ “দেবযজং, ( দেবভ!বসাধকং জ্ঞানাগ্নিং 
ইত্যর্থ: ) “আবহ” (আনয়, সব্মতোভাবেন অন্মাকং অস্তরদেশে উদ্দীপিতং কুথুহি ইতি. ভাবঃ ) ॥ 

অথবা -হে মনঃ ! “দেবযজং, ( দেবযজ্বনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্সিং ইতি, যাবৎ ) “আবহ 
( আনয়, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয় )। যদ্ধা, হে অগ্নে! “দেবযজং” ( দেবভাবসাধকেন ভ্তাবাহিরূপেণ 

ইতি যাবৎ ) “আ। বহ+ ( সর্বভোভাবেন 'মন্মাকং অন্তরদেশে গ্রাবহমাৰঃ ভব )। মগ্ত্রোহর়ং 

প্রার্থনামূলকঃ অত্মোদ্বোধকশ্চ। দাহকঃ অজ্ঞানরূপো! বা যঃ অগ্থিং সদ প্রত্যঙ্সীতৃত্ে। ভবতি, 

সঃ েধনীয়ঃ। জ্ঞানানিঃ হি পর্বসিদ্ধিবায়কঃ । অতঃ যতগ্রভাবেন, দেব্ভাবং উপস্য়তি 
তমগ্রিং আরাধয় ইতি ভাবঃ | 

ও। হেদেব! তব প্রভাবেন 'রক্ষঃ” (শক্র+, দুর্ব,দ্ধিরপঃ অস্তঃশ'্রঃ ইতার্থঃ ) “নির্দাদধং 

( নিঃশেষেণ দগ্ধং, বিনাশপ্রাগ্তং ইত্থ্ার্থঃ ) ভবভু ) অপিচ “অরাতয়ঃ ( কামক্রোধাদয়ঃ রিপু- 

শত্রবঃ ইতি ভাবঃ ) পনর্দগ্ধাঃ, (নিঃশেষেণ দগ্ধাঃ, ভক্মীভূতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু। অপ্মাকং 
অর্ধ শত্রবং সমুলেন বিনাশং যান্ধ ইতি তাবঃ | 

(খ) হে মনঃ! ত্বং “ঞ্রবং (স্থিরং, একাগ্রং ইত্যর্থঃ) «অসি (তবসি ); অত: ত্বং 
পৃথিবী ( আধারক্ষেত্রং--সদ্বুতিমূলং ) “দৃংহ” (দুর়ী কুর ), “আমু$ ( সৎকর্ধসাধনষামর্থাং, 

ষ্া -সতকর্শশীলং পুর্ণজীবনং চিরজীবনং বা ইত্যর্থঃ) “দৃংহ* (দৃটী কুরু), ধপ্রঙ্গাং, 
(লোকান্থরাগং, বিশ্বগ্রীতিং ইতি, ভাবঃ ) “দৃংহ* (দৃঢ়ী করু )। 

(গ) তদনস্তর হে মনঃ অথবা হে দেন! “অন্মৈ" ( প্রবর্তৃমানান্ব ) “ঙ্বমানায়” ( প্রার্থনা, 



১৩৪ যজুর্রেদ-নংহিতা | [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক | 

ক্ষারিণে -সতবর্ানুষ্টাতৃণাং কল্যাণ-সাধনায় ইতি ভাব; ) “সজাতান্ঠ ( জন্মসহজাতাঃ বন্ধন- 
মূলকাঃ সংপ্রতিবন্ধকাঃ অসদ্বৃত্বীঃ ইতি যাবৎ ) “পযূর্ণহ, (পরিতঃ অভিভব্» নাশয় ইত্যর্থঃ)। 

৪1 (ক) হে মনঃ! ত্বং থত্রধ (ধারকং, সত্বভাবসংরক্ষকং ) “অসি (ভবলসি)7 

খঅতঃ “অস্তরিক্ষংং ( অন্তরিক্ষবৎ অনন্তং-_সপ্ভীবানাং সর্ধব্যাপকত্বং ইতি ভাবঃ ) প্দুংহ ( দৃ়ী 
কুক ), তথা 'প্রাণং ( প্রাণশক্তিং--সংকর্্মসাধনণীলাং ই(তি যাবৎ) “দৃংহ' (দৃ়ী কুরু ), 

'অপানং ( চৈতন্তং_পরনাত্মানো২ংণাভূতং ইতি ভাবঃ ) দহ (দৃট়ী কুরু)) তদনন্তর হে 
মনঃ ! ত্বং অশ্মৈ (সৎকর্ম্সু প্রবর্তমানার ) “যজমানার” ( প্রার্থনাকারিণে-_অন্ত সাঁধনরতন্ত 

কল্যাণায় ইতি ভাবঃ ) “সজাতান ( জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান সংপ্রতিবন্ধকান্ অস্তঃশত্রন্ 

ইতি যাবৎ ) “পধূর্হ” € অভিভ্ব, পরিতো চ্ছাদয়__সভীবেন ইতি ভাবঃ)। 

(খ) হে মনঃ! ত্বং ধরণং ( ধারকং, সদবৃত্তিপীলকং ) “ভসি” (ভবসি ); অতঃ ত্বং 

“দিবংঃ ( দেবভাবং, শুদ্ধসত্বং বা) প্দৃংহ' ( দৃঢ়ী কুরু ), তথা শচক্ষুঃ (দশনশক্তিং, সদবস্তদর্শন- 

সামর্থ)ং ইতি ভাবঃ ) “দৃংহ (দৃট়ী কুরু ), তথা “শ্রোত্রং € শ্রবণশক্তিং, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্যং 

ইত্যর্থঃ ) “দৃংহ” (দু়ী কুরু ); ততঃ হে মনঃ! ত্বং “অন্মৈ (সৎকর্মন্থ প্রবৃভায় ) “যজমানায় 

( প্রার্থনাকারিণে__মন্ত সাবধনরতত্ত কল্যণায় ইতি ভাবঃ) “সজাতান্, ( জন্মসহজাতান্ 

বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশব্রন্ ইতি যাবৎ ) পপযু্ঁহ' ('অভিভব, পরিতো চ্ছাদয় _- 

সভ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)। 

(গ) হে মনঃ! ত্বং ধর্ম (প্রক।শশীলং ) “অসি? (ভবসি ) ১ অতঃ তং “দিশত” ( সর্বস 

দিক্ষু পরিব্যাপ্তং সত্তবং, যদ্বা-_বিশ্বব্যাপকং শুদ্ধনত্বং অথবা বিশ্বহিতসাঁধনসামর্্যং ইতি ভাবঃ ) 

“দৃংহ' ( দৃট়ী কুরু ), তথা “যেনিং, ( সদ্বৃত্তিদূলং, সদ্বুত্তেরীধারং |) “দৃংহ* (দৃট়ী কুরু ), 

প্রজাং, (লোকাগুরাগং, খিশ্বগ্রীতিং ইত্যর্থঃ) প্দৃংহ” ( দু়ী কুর )) ততঃ “অন্মৈ (সতবর্শ্থ 

প্রবৃতাম্ম ) ,'যজমানায়” ( প্রার্থনাক।(রণে- অস্ত সাধনরতন্ত সৎকর্মানুষ্ঠাতুঃ কল্য।ণার ইতি 

্ভাবঃ) “সজাতান্, ( জন্সমনহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংগ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রন্ ইতি ভাবঃ) 

গগষুর্যহ ( পরিতো৷ ছাদয়, সদ্ভাবসঞ্চারেণ বিদৃরয় ইত্যর্থঃ )। 

(ঘ) “চিত£ ( হে চিত্ববৃতানবহাঃ ) যুয়ং স্থ ( ভবথ--ভগবদনুসারিণ; ইতি ভাবঃ )॥ 
পরং চ “অশ্রৈ" ( মৌক্ষক।মিনে ) পপ্রজাং, ( সন্ভাবমূলকং বিশ্বগ্রীতিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ) 

অপিচ “অন্মৈ' (মোক্ষকামিনে ) “রয়িং €( পরমধনং ) প্রযচ্ছেতি শেষঃ) কিঞ্চ "অন্মৈ 

(সৎকর্মস্থ প্রবৃত্তায় ) “যজমানায়” (প্রার্থনাকারিণে- মস্ত সাধনরতন্ত কল্যাণায় ইতি ভাব ) 

“সজাতান্। (জন্মনহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রন্ ইতি যাবৎ) “পর 

€ বিনাশয়, পরিতে| ছাদয়-_সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ )। 

৫ হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যুয়ং “ভূগুণাং ( অত্যুচ্চানাং ) “অঙ্গিরসাং (জ্ঞানানাং লাভাঙ্ক 
ইতি যাবং) “তপসা' (সাধনাপ্রভাবেন, একাগ্রেণ ) “ভপ্যধব (ভগবস্তং আরাধয়ত )। * 

সৎকর্ম্মসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎ্প্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ। 

* “ভূগুণাং এবং “অঙ্গিরসাং শব্দদ্ধয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতদৃষ্টিতে 
তাহা সাধাঙগণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়৷ বোধ হইবে । কিন্তু মন্তরার্থের পূর্বাপর সামন্ত রক্ষ। 



১ শ্রপাঠক, ৭ অনুবাক। কুষ্ণ-যন্ুর্বেদ-মন্ত্র। ১৩৫ 

৬। “বেধসঃ (মেধাবিনঃ) আত্মদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) ধর্মে (প্রকাশশীলে, প্রবর্ধমানে 

জানা ইত্যর্থঃ ) 'যাণি? (প্রসিদ্ধানি ) “কপালানি? ( অবরোধকানি, জ্ঞানাবরণানি ইত্যর্থঃ ) 

“উপচিন্বস্তিৎ (প্রক্ষিপত্তি ইতি যাবৎ) -ইন্দ্রবায়' ( প্রাণশক্তিদায়কৌ হে দেবৌ!1) "পু: 

( সন্ভাবপোষকস্, সন্ভাবকামিনঃ ইত্যর্থঃ ) ব্রত” (ব্রতে, যাগাদিরূপে সৎকর্ম্নে ইতি যাব: 

আবিভূ্তৌ সম্তৌ ইতি ভাবঃ) “তানি” (সড়াবাবরোধকানি আবরণানি ইত্যর্থঃ ) 
বিমুঞ্চতাং? ( অপসারয়তাং, বিধুক্তানি কুরুতাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রো়ং প্রার্থনামূলকঃ। 
(১ অষ্টক--১ প্রপাঠক-৮৭ অনুবাক )॥ 

রর দঃ 
০ 

খঙগানুবাদ 

১। হে মন। তৃমি শক্রসমূহের ধর্ষণে সমর্থ হও। অতএব তুমি 

পরত্রহ্ধ (সন্তভাব) প্রদান কর। অথবা হে মন! তুমিস্বতঃই প্রগলভ 

অর্থাৎ চঞ্চল আছ; অতএব তুমি ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত তীহার 

গ্রীতি-হেতৃভূত কন্মপম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও অর্থাৎ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া 

স্থির হও। অথবা, হে মন! তুমি সকলের ধারক পরকব্রহ্ম্বরূপ হও 2 
অতএব তুমি সত্তবভাবরূপ পরমধন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কর। 

২। হে প্রজ্ঞানম্বরূপ অগ্রিদেব! আপনি অপ জ্ঞান (বিভ্রম ) 
বিদূুরিত করুন। (খ) ছুষ্টঙ্ঞান অর্থাৎ পাপবুদ্ধিরপ দহনস্বালাপ্রদ 
শত্রুকে নিঃশেষ করুন । ( গ) তার পর দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্রিকে আনয়ন 
করিষা আমাদের অন্তরে সর্ববতোভাবে প্রদ্দীপিত করুন ; অথবা, হে 

মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ। কর; অথবা হে অগ্নিদেৰ ! 
দেবভাবসাধক জ্ঞান।গ্রিরূপে সর্ববতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে 

বিস্তৃত হউন। (মন্ত্রটা প্রার্থামূলক | ভাব এই যে,- দাহক বা অজ্ঞান- 
রূপ ষে অগ্নি সদ।-প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও) জ্ঞানাগ্রিই 
সর্বসিদ্ধিকারক ; তাহারই অনুসরণ কর )। | 

সক হত 

করিতে হইলে, এ পদদ্বয়ে কখনই খধি-বিশেষের, প্রতি লক্ষ্য আছে, বলিয়া ননে হয় ন!। ধাত্বর্থ 

ও শব্দার্থের অনুসরণে “ভূণ্ত” শব্দে “অতুযচ্চ' এবং “অঙ্গিরস” শব্দে “জ্ঞান? অর্থ পরিগৃহীত হইতে 

পারে। সেই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। “তপ্যধবং, ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন 

হয়। অপিচ ভৃগু ও অঙ্গির খষিদয় ক্রাস্তরশী হইলেও তাহারা মানধ। মনুষ্য সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত 
হইলে বেদমন্ত্রের পৌরুষেম্নত্বে বিদ্ব ঘটে) নিত্য্বও সিদ্ধ হয় না। আমরা! যে অর্থ নিশ্পর 
করিলাম, তাহাতে ব্দেমস্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেষত্ব অক্ষুগন রহিয়াছে | 



১৩৬ যঞ্ুব্বেদ-সংহিতা1 | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

৩। (ক) হে দেব! আপনার প্রভাবে দুর্বব,দ্বিরূপ অন্তঃশত্র 

নিঃশেষে বিদগ্ধ (বিনাশপ্রাপ্ত ) হউক.) অপিচ, কাম-ভ্রোধাদি রিপুশক্র 
নিঃশেষে দগ্ধ (তন্মীভৃত) হউক। (ভাবার্থ এই যে__আমাদের সকল শক্র 

£শেষে বিনাশপ্রাণ্ড হউক )। 

(খ) হেমন! তুমিস্থির একাগ্র হও। সদ্রৃততিমূল অধারক্ষেত্রকে 

দৃঢ় কর, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে অথবা সতকর্ম্শীল পুর্ণজীবনকে রক্ষা কর, 
এবং লোকানুরাগ ব বিধরগ্রীতি দৃঢ় ( রক্ষা ) কর। 

(গ) তদনন্তর হে মন! অথবা! হে দেব! সৎকর্ম প্রবৃত্ত প্রার্থনা- 

কারীর কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাহার জন্মসহজাঁত সৎগ্রতিবন্ধক অর্থাৎ 
বন্ধনমূলক অসদ্রততি-সমূহকে অভিভূত বা অপসারিত কর। 

৪1 (ক) হে মন! তুমি সত্তভাবসংরক্ষক হও। অতএব 

অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত অর্থাৎ সত্বভাব সমুহের সর্ধ্বব্যাপিত্ব দৃঢ় কর; আর 
সৎকর্দম-সাধনশীল প্রাণশক্তিকে এবং পরমাত্মীর অংশভূত চৈতন্যকে 
তোমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর। তদনন্তর হে আমার মন ! অথবা হে ভগবন্! 
ভূমি সৎকন্ম-গ্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণকামনায় তাহার জন্ম- 
সহজাত সৎ্প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্রুত্তি-সমুহকে ( সম্ভাবাদির 

দ্বারা) সর্ধবভোভাবে আবরণ অর্থাৎ বিনাশ কর। 

(খ) হে'মন! তুমি সদৃবৃত্তিসমূহের ধারক ও পালক ২ও। অতএব 
সুমি শুদ্ধসত্ববদেবভাব দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; 
সদ্বস্তদর্শনসামর্থ্য দৃঢ় কর, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্য দৃঢ় কর। তদনম্তর হে মন! 

সৎকর্থে প্রবৃত্ত মাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণ-কামনায় তাহার জম্মসহজাত 
সতপ্রতিবন্ধক বন্ধন-হেতৃভূত অন্তঃশক্রদিগকে ( সন্ভাবের দ্বারা ) আচ্ছাদিত 

কর অর্থাৎ. অপসারিত কর। 
 (গ) হে মন! তুমি প্রকাশশীল হও। অতএব তুমি সর্ধবদিকে পরি- 

ব্যাপ্ত সন্ভতাবকে অর্থাৎ বিধব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বকে বা! বিশ্বহিতসাধন-সামর্ঘ্যকে 

দু কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর ; এবং সদ্বৃত্তির মূল বা 
,আধারকে দু কর এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বগ্রীতি দু কর। তদনস্তর 
হে আমার মন! সৎকর্ম প্রবৃত.সাঁধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার ) জন্ম- 



৯ পাঠক, ৭ আইবাক।]  কৃষ্-দুর্েদ-মনত্র। ১৩৭ 
সহজাত বন্ধনমূলক সংপ্রতিবন্ধক অস্তঃ গরুনিগকে ( সন্ভীবের ছার ) 
আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদুরিত কর। 

( ঘ) হে আমার চিত্তবৃস্তিনিবহ ! তোমরা ভগব্দনুসারী হও। তার 
পর মোক্ষকামীকে (আমাকে ) সন্তীবমূলক বিশ্বগ্রীতি প্রদান কর। অপিচ, 
মোক্ষকামীকে ( আমাকে ) পরমধন প্রদান কর; এবং সৎকন্দে প্রনত্ব 
সাধনরত প্রার্থনাকারীর ( আমার ) কল্যাণের নিমিত্ত জন্মসহজাত সৎপ্রতি- 
বন্ধক বন্ধমূলক অন্তঃশক্রদিগকে সপ্ভাবের দ্বারা পরিরূত কর। 

৫। হে চিত্তবৃতিনিবহ ! তোমর! অত্যুচ্চ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একাগ্র- 
তাঁর সহিত ভগবানের আরাধনায় নিরত হও। সতকর্ম-সহুজাত বিশিষ্ট- 
জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া! থাকে । 

৬। মেধাবী অর্থাৎ আত্মদর্শিগণ প্রকাশশীল অর্থাৎ প্রবর্ধমান জ্ঞানাগ্রিতে 
যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানীবরণ-সমূহকে প্রক্ষিপ্ত করেন; জ্ঞান-শক্তি-প্রজনক হে ইন্্র- 
বায়ু দেবদ্ধয় ! আপনারা উভয়ে সন্ভাবপোষক ( অনুষ্ঠাতার ) যাগাদি সংকর্ধে 
€আবিভূতি হইয়া) সেই সন্তাবাবরোগক আবরণ-সমূহকে বিমুক্ত অর্থাৎ 
অপসারিত করুন। ((মন্ত্রটা গ্রার্থনামূলক ) ॥ (১অ-_১প্র--৭অ)॥ 

০ ০ 
কী 

মগ্তরভাষ্যং ( সায়ণাচার্যাকৃতং )। 

ষষ্ঠান্বাকে পেষণমুত্তং। যন্তপ্যনস্তরং পুরোডাশো! নিম্পাদনীয়স্তথাহপ্যতপ্রেযু কপালেধু 
পুরোডাশন্ত শ্রপর্নিতূমশক্যত্বাৎ সপ্তমে কপালোপধানমভিধীয়তে। 

১। শ্ৃষ্টিরসি বর্ম যচ্ছ।”-_-কল্পঃ-হৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যুপবেষমাদাক্? ইতি। 
পলাশশাখামূলে ছিন্নঃ প্রাদেশপরিমিত উপবেষঃ। হে উপবেধ ত্বমঙ্গারাণাং ধর্ষণে 

সমর্থোংদসি। অতো ব্রহ্গশবোদিতং পুরোডাশরূপং দেবান্নং প্রষচ্ছ। ধষ্টিশবো ধৈর্ধ্য- 
স্োতনারেত্যাহ-ধষ্টিরসি ব্রহ্ম বচ্ছেত্যাহ ধৃত্যি” (ব্রা কা* ৩ প্র“ ২ অণ৭)ইতি॥ 

২। “অপাগ্নে২গ্রিমামাদং জহি নিক্ষুব্যাদং সেধাহদেবযজং বহ।”-_-কল্পঃ-_-“অপাগ্নেহগ্সি- 
মামাদং জহীতি গার্হপত্যাদাহ্বনীয়াদ্ধা প্রত্যথাবঙ্গারৌ নির্বর্ত্য  নিঙ্রব্যাদং সেধেতি 

তক্মোরস্তরমুত্তরমপরমবাস্তরদেশং বা নিরন্তাইদেবষজং বহেতি দক্ষিণামস্থাপ্য ইতি। হে 
গার্হপত্যাগ্নে যোহঘরিঃ শাস্ত্ীক্ং পাকমস্তরেখাহমং দ্রব্যমত্তি ন তু পাকার্থস্থাপিতন্ত পাকং করোতি 
তমপনয় মারয়। যশ্চ লৌকিকং মাংসমত্তি তমপি নিষেধয়। যস্ত দেবান্ যঞ্জতি তমাবহ। 
বথোক্তন্তাপ্ত্যানয়নন্ত কপালোপধানার্থতাং দর্শরন্ প্রশংসতি__“ অপাগ্নেহিমামাদং জহি 

নিক্কব্যাদং পেধাং দেবজং, বহেত্যাহ। য এবাহমাৎক্রব্য/ৎ তমপহত্য। মেখোহছৌ 

কপালমুপদধাতি' (ব্রা; কা ৩ প্র, ২ অ*৭) ইতি॥ - 
কষঃ-ব্র্বেদ ১৮ 



১৩৮ যঞ্ুর্রবেদ-সংহিতা | [ গ্রথম কাণ্ড; প্রথম অষ্টক। 

৩। পর্নি্দপ্চ/, রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতিয়ো ধ্রবমসি পৃথিবীং দৃ৬ হাইযুর্দ /হ প্রজাং দৃ৬হ 
সজাতানশ্মৈ যজমানায় পর্ব্যহ।”-নির্দগ্ণ৮, রক্ষো! নির্দপ্ধা অরাতয়ো গ্রুবমসি পৃথিবীং 
দৃ্ ছাৎযু্দ৬.হ প্রজাং দৃ হ সজাতানট্মৈ যজমানায় পর্যযহেত্যেতয়ো পা্্য়োরর্থক্রমেণ বিনিয়োগঃ 
কল্পে দর্শিতঃ__“ফবমসীতি তশ্রিন্সধ্যমং পুরোডাশকপালমুপদধাতি নির্দপ্ধ৬, রক্ষো নির্দগ্ধা 

অরাতয় ইতি ফপালেইঙ্গীরমত্যাধায় ইতি। হে কপাল তং দৃঢ়মস্ততঃ পৃথিব্যাদীন্ দৃ়ী 
কুরু। অন্ত যজমানহ্ জ্ঞাতীন্ পরিতঃ সেবকান্ কুরু। অশ্মিন কপালেহবস্থিতং রক্ষো| 
নিঃশেষেণ দগ্ধং। আযান ঞ্মেণ নির্দপ্ধমন্ত্রমাদৌ ব্যাচষ্টে - নির্দপ্ধত রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতয় 

ইত্যাহ। রক্ষা্ম্তেব নির্দহতি (ব্রা* কাণ ৩ প্র" ২ 'অ* ৭) ইতি। কপালানামুপধানং 

বিধত্তে--“অগ্রিবত্যুপদধাতি। অন্মিন্নেব লোকে “জ্যাতিরধত্তে (ত্রাণ কা ৩ প্র* ২ অণ ৭) 
ইতি। যথোক্তাঙ্গীরযুক্কে প্রদেশে কপালমুপদধ্যাৎ। কপাঁলো পর্যান্তস্তাঙ্গারস্ত স্থাপনং 
বিধত্তে__“মলগারদবিবর্তয়তি। অভ্তরিক্ষ এব জ্যোতিধত্তে (ব্রা কাত প্রৎ ২ অ* ৭) 

ইতি কপালম্তাধ উর্ধং চ স্থিতাত্যামঙ্গারাভ্যাং লোকদয়স্ত জ্যোতিত্মত্বে ততোহপৃয্বমঙ্গা রম্য 
স্বাপনাপংভব।দ্দিবো জ্যোতির্ন স্তাদিতি ন শঙ্কনীয়মিত্যাহ__'আদিত্ামেবামু্খর্লেকে 

জ্যোতিধত্তে' (ব্রা কা ৩ প্র“ ২ অণ ৭) ইতি এতদৃবৃত্ান্তজ্ঞানং প্রশংসতি-__“জ্যোতি- 

্মস্তেহস্ম। ইমে লোকা ভবস্তি। য এবং বেদ” (ব্রা, কা ৩ প্র ২ অণ ৭) ইতি॥ 

৪| প্ধত্রনস্তস্তরিক্ষং দহ প্রাণং দৃঙভহাপানং দৃঙ্হ সজাতানশ্মৈ যজমানায় পর্য,া 

ধরুণমসি দিবং দৃ*ত চক্ুদ্হ শ্রোত্রং দৃ৬্হ সজাতানট্মৈ জমানায় পর্য,াহ ধন্ধাি দশে! 
দহ যোনিং দৃ৬হ প্রজাং দহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্যযাহ চিভঃ স্ছ প্রজামশ্মৈ 
রয়িমশ্মৈ সজাতানশ্ ফজনানায় পর্য্যহ ।”-__বৌধায়নঃ--“অথ পূর্বাঁধ মুপদধাতি ধত্রর্তস্তরিক্ষং 
দহ প্রাণং দু” হাপানং দৃংহ সজাতানন্মৈ যজমামীয় পর্যযহেত্যথ পরাধণমুপদধাতি ধরুণমসি 
দিবং দৃ৬হ চক্ষু» হ শ্রোত্রং দৃ৮ত সজাতানশ্মৈ যজমানায় পর্য,যহত্যেথ দক্ষিণাধমুপদধাতি 
ধর্মীনি দিশো দৃ” হ খে।নিং দৃ৬হ প্রজাং দহ সজাতানন্মৈ বজমানায় পরূহেত্যথ পূর্ববাধ ]মুপ- 

দধাতি চিতঃ স্থ প্রজানম্মৈ রয়িমট্মৈ সজাতানট্যৈ জমানায় পর্য্যহেতি' ইতি । আপন্ত্বঃ_ 

“ত্রমমীতি পুর্ববং দ্বিতীয়ং স৬ স্পৃষ্টং ধরুণমঙীতি পৃর্ববং তৃতীয়ামিতি স্মাসীতি সপ্তমং চিতঃ 

স্বত্যষ্টমং ইতি। 
তত্র ধন্তবর্শ্ধরণশবা ধারকত্বং ক্রবস্তো দৃঢ়ত্বং লক্ষয়স্তি। হেহইমকপাল ত্বমুপচিত- 

রূপোংসি। ততো ধজদানন্ত প্রজাদিকং পরিতঃ সম্পাদয়। গ্রজাদেঃ গ্ুত্যেকমুপচয়- 

বিবক্ষয়া পৃথগ্বাক্যতং গ্রেতয়িতুমন্মা ইতি পাদস্াৎবৃত্তিঃ। চিতঃ স্থেতি বছুবচনমাদরার্থং। 
ক্রমেণ মন্্ান্থাসছেে “ঞবমসি পৃথিবীং দৃ৬হেত্যাহ। পৃথিবীমেবৈতেন দূত হতি। ধত্রমস্তস্ত- 
রিক্ষং দৃ৬হেত্যাহ। অন্তরিক্ষমেবৈতেন দৃ৬হতি। ধরুণমসি দিবং দৃ৬ হেত্যাহ। দিবমেবৈ- 
তেন দৃ+হতি। ধর্াদি দিশে। দৃ৬হেত্যাহ। দশ এবৈতেন দৃ৬হতি” (ব্রাণ কা* ৩ 
প্র+২ অ*৭) ইতি। উপসংহরতি--“ইমানেবৈতৈলে4কান্ দৃুহতি” (ব্রা কা* ৩ 
প্র“ ২ অণ৭) ইতি। এতদেদনং প্রশংসতি--*দৃ৮ হস্তেৎন্মা ইমে লোকাঃ এ্রজয়। 
পণডভিঃ। ব এসং বেদ” (বাণ কাঁ ও প্র“ ২ ভ* ৭) ইতি। সর্ধাত্র বিধেয়ার্থং 



১ গ্রপাঠক, ৭ অনুবাক | ] কষ-য গৃর্ববেদ-মন্ত্র। ১৩১ 

কেনাপি প্রকারেণ স্তত্বা শ্রদ্ধোৎপাদনীয়েতি ব্যুৎ্পাদরিতুং কপালোপধানং বহুধা ক্ঠৌতি। 

তত্রায়দেকঃ প্রকারঃ-"ত্রীণ্যগ্রে কপালানুযুপবধাতি । ত্রয় ইমে লোকাঃ। এধাং লোকা- 

নামাপ্তযৈ” (ত্রাণ কাণ্ও প্র“ ২ অ*৭) ইতি। মধ্যমপূর্বাপরকপালগতং ত্রিত্বমপি 
প্রীশস্তং | অথাপরঃ প্রক|রঃ--একমগ্রে কপালমুপদধাতি। একং বা অগ্রে .কপালং 

পুরুষন্ত সম্ভবতি। অথ দ্বে। অথ ব্রীণি। অথ চত্বার। অথাষ্টৌো। তন্মাদষ্টাকপালং 
পুরুষস্ত শিরঃ, (ব্রাণ কা ৩ প্রণ ২ অন ৭) ইতি। প্রথমং ঞুবমসীতোকং কপালমুপ- 

ধীয়তে। ততো ধত্রমসীত্যনেন সহ দ্বে। ধরুণমসীত্যনেন সহ ত্রীণি। ধর্দীসীত্যনেন 
সহ চত্বারি। ততঃ কেধাংচিম্মতভে চিতঃ স্থেত্যনেনৈধোপরিতনানি চত্বারীত্যাষ্টো ভবস্তি। 

পুরুষস্তাপি গর্ভে প্রথনং শিরোরূপমখণ্ডত, কপালমুৎ্পদ্থতে । পশ্চাৎ ক্রদ্ণে রেখাভিরষ্টধা 
ভিছ্তে। কপলেষু সংখাং স্ববত্বা তদুপধানং ভ্তৌতি--“যদেবং কগাগানুযুপদধাতি। যজ্পো 

বৈ প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমেব প্রজাপতি৬. স্স্করোতি। আত্মীনমেৰ তৎস স্করোতি। ত৬. 
স৬স্কৃতমাত্মানং। অমুগ্মিল্লেকেহমুপফৈতি, (ব্রা* কা ৩ প্রণ ২ অত ৭) ইতি। উপধানেন 

কপালেমু সংস্কতেষু তদ্দারা তত্সাধ্যো যাঁগঃ সংক্ক্িরতে | ষজ্ঞদ্বরা তত্র £ গ্রজাপতেঃ 

ংস্কারঃ। তেন কপালবজ্ঞপ্রজাপতিসংস্কারেণ তেযাং সংস্কৃতত্বাদ্যজমানঃ স্বয়ং সংস্কতো 

ভবতি। তং চসংস্কৃতং স্বর্গে লোকে গচ্ছন্তমন্থ ফলদানায় যজ্ঞঃ প্রজাপতিরূপধারী কশ্চিদ্দেবো 
গ্চ্ছতি। অপরঃ প্রকারঃ--ণ্যদ্ট।বুপদধাতি । গায়ত্রিয়া তৎসম্মিতং | যঙ্নব। ত্রিকৃতা তৎ। 

যদ্দশ। বিরাজ তৎ। যদেকাদশ। ত্রিঃভা তৎ। যদ্দাদশ। জগত্যা তৎ। ছন্দঃ- 

সম্মিতনি স উপদধৎ কপালানি। ইমাল্লে'কানমুপুর্বং দিশো বিধুত্যে দৃঙহতি। অথাহয়ুঃ 
প্রাণান্ প্রজাং পশুন্ যজমানে দধাতি। সজাতানন্্। অভিতো৷ বছলান্ করোতি” (করা, 
কা ৩ প্রণ ২ অ* ৭) ইতি। ব্রিবৃচ্ছদঃ স্তোমবাচী। স চ স্তোম উপাশ্মৈ গায়তা নর 

ইত্যাদ্যগ্ভিন'বভিঃ সম্পন্থতে। ছন্দঃশন্ষশ্চ প্তোমদগ্যুপলক্ষয়তি। গায়ন্রীবিরাট্ত্রিই্ভ.জ- 
গতীনাং চাষ্টত্বাগ্যক্ষরসংখ্যা গ্রসিদ্ধা। তথা সংখ্যয়া ছন্দঃসাদৃশ্তং | নম্বত্রাহগ্রেয়ন্তাষ্টৌ 

কপালান্তত্বীষোনীয়ন্ত চৈকাদশ ন তু নবাদিসংখ্যা লভ্যত ইতি চেগ্বাডং। তথাপি 
ংখ্যাহন্তত্র বিদ্কমানা প্রনঙ্গীদিহ স্তয়তে। অয়োদশাদিসংখ্যা ন ক্কাপ্যস্ত। একাদিকা 

সপ্তপর্যস্তা সংখ্যাহন্টত্রান্তীতি চেস্তাছি তশ্তা অপ্যনেন স্াঁয়েন স্ততিরুলেয়। উঈদৃশানি 

কপালান্াপদধানোহ্ধ্বগুুরন্ধবক্রমেণ পৃথিব্যাদিলোৌকান্ প্রাগাদিদিশশ্চ দৃ়ী করোতি। লোক- 

বৃদ্ধা কপালানাং স্থাপিতত্বাৎ। অত ইদমুপধানং লে।কবুদ্ধো ভবতি। কিং চাহযুরাদীন্ 
ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ যজমাদম সম্পাদিতবান্ ভবতি। ক্রমপ্রীপ্তে মন্ত্রে স্পষ্টার্থস্থং দর্শর়তি--“চিতঃ 

শ্থেত্যাহ। যথীধজুরেবৈতৎ” (ব্রা, কা ৩ প্র“ ২ অণ৭) ইতি 
৫। “ভূগৃণামপিরসাং তপৃসা। তপ্যধবম্।৮--কমঃ__'ভৃগৃণাদঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিতি 

বেদেন কপালেছঙ্গায়ানধাহা” ইতি। হে কপালানি দেবতাতপোরূপেখানেনা গ্রিনা তণ্তাঙ্গ 

ভবত। ইমমেবার্থং দর্শয়তি - ভ্গৃণামঙ্গিরসাং তপস! তপাধ্বমিত্যাহ। গেবেতানামেবৈানি 
তপসা। তপতি” (ব্রা* কা ৩ প্রৎ ২ অন ৭) ইতি। 

৬। দ্থানি বার্থ কপালাহ্যাপচিসস্তি বেধসঃ। পৃ্্ান্তগি ত্রত ই্বাযু বি মুক্তা” 



১৪০ যগ্টর্বেবেদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অস্্ক। 

ইতি অং মন্ত্র যস্তপি যাঁগসমাপ্তো পঠনীয়ন্তখাহপি কপালপ্রসঙ্গাদিহীহয়াতঃ। তদ্ধিনিষ্োগঃ 
স্থত্রে দর্শিতঃ-_“যানি ঘর্শ্ে কপালানীতি চতুষ্পনয়চ্চা কপালানি বিমুচ্য সংখ্যায়ো দ্বাসয়তি 

সম্তিষ্টেতে দর্শপূর্ণমাসৌ” ইতি। অধ্রর্ধ্যরূপা বেখসে। যানি ধর্ট্টে কপালান্াদীথে বন্কৌ 
ঞবমসীত্যাদিনস্তৈরপস্থাপিতরস্তঃ॥ পুজার্থং কহুবচনং। তাঁদুশান্তপি কপালানি বিমোক্ত,ং 
সমর্থাবিন্ত্রবায়ু পোষকম্ত্র যজমানস্ত যাগরূপে ত্রতে সমাপ্তে সতি বিমুঞ্ধতাম্) অনেকগুণ- 
বিশিষ্টং বিমোকং বিধত্বে_-“তামি ততঃ সম্স্থিতে। যানি ঘর্ম্দে কপালান্যুপচিন্স্তি বেধস 

ইতি চতুষ্পদয়র্চা বিমুঞ্চতি। চতুষ্পাদঃ পশব:। পণুঘেবৌপরিষ্টাৎ গ্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা* কা* 

৩ প্র“ ২ অ*৭) ইতি॥ অত্র ৰিনিয়োগসংগ্রহঃ_-“ধৃষ্টিরাদায়োপবেষমপাঙ্গীরৌ বিযৌজর়েৎ ॥ 

নিঙ্রাপসারয়েদেকম। দেবান্তং তৃূ শোষয়েখৎ॥১ ॥ ফ্ুবং কপালমাধায় নির্দাঙ্গারং তো পরি । 
ধত্র€ দ্িতীয়ং ধরুণং তৃতীয়ং ধর্ম সপ্তমম্॥ ২॥ চিতোহষ্টনং ভৃগু তেষু সর্বেঘঙ্গাররোপণম্। 
যানি স্বকালে সম্প্রাপ্তে কপালানি বিমু্চতি ॥ অন্থবাঁকে সগ্ুমেংশ্রিরস্তা দ্বাদশ- 
মন্ত্রক; ॥৩।৮ ইতি । 

| অথ মীমাংসা । 

চতুর্থাধ্যায়ন্ত প্রথমপাঁদে চিন্তিতম্-_“শ্রপণং তুষবাপশ্চ কপালন্ত প্রযোজকৌ । * উত, 
শ্রপণমেবাহস্ো বাপারথত্বাতৃতীয়য় ॥ পুরোডাশকপালেতি নায়া স্তাচ্পণার্থতা ৷. প্রযুক্তস্ত 

প্রযুক্তির তন্ত বাপে প্রসঞ্জনম্” ইতি ॥ কপালেফু শ্রপয়ত্তীতি শ্রপণং পুরোডাশস্ত শ্রুতং ॥ 
তথা পুরোডাশকপালেন তুষান্ুপৰপতীতি কপালে তুষধারণং এ্রুতং। তে চ তুষাঃ সকপাল! 

বক্ষসাং ভাগেোংসীতি মন্ত্রেণ কৃষ্ণাজিনস্তাধস্তাঁদবস্থাপনীয়াঃ। তত্র শ্রপণং যথা কপাল- 
সম্পাদনন্ত গ্রযৌোজকং তথা তুষবাপোহপি প্রযোজকঃ। একহাক্সন্তেতি তৃতীয়য়া যথা গোঃ 

ক্রয়ার্থত্ধ তথ! কপালেনেঠি, তৃতীয়ুয়া কপালস্ত তুষবাপার্থত্বাবগমাদিতি চেন্সৈবং। নাত্র 
কপালমাত্রস্ত তুযোপৰাপসাধনত্বং শ্রুতং কিং তাহি যৎকগালং গুরোডাশশ্রপণায়োপাত্মদাসাদিতং 

চ তন্তৈক কপালন্ত সীধনত্বং। এতচ্চ পুরোডাশকপালেনেতি সবিশেষণনায়। তদ্ধিধানার্দব 

গম্যতে । তথা সতি প্রথনং শ্রপণেন কপালং প্রযুজ্যতে। ন। চ গ্রযুক্তম্ত পুনস্তষবাপেন 
প্রযুক্তি: সম্ভবতি। তল্মান্ুপণেনৈব প্রযুক্তং কপালং তুষোপবাপেইশি প্রসঙ্গা্ 
সিধ্যতি। উদৃশমেবাঙগত্বং তৃতীয্বাশ্রত্যা বোধ্যতে ॥ 

অথ ব্যাকরণং । 

ধৃরিশবঃ ক্তিন্প্রতায়াস্তত্বাদাতাদাত্ত:। আমাচ্ছকে কৃত্ম্বরঃ। তখৈক দেবযজ শব; ॥ 
নির্দগ্কমিতি প্রত্যুষ্টবৎ । সজাতানিত্যত্র সমানং জাতং জন্ম যেষ।ং তে সজাতাঃ। “ৰা জাতে” 

(পা* ৬-২-১৭১ ) জাতশব উত্তরপদে বহুবীহৌ, সমাসে বিকল্পেনাস্তোদাতো ভবতি। তৃত্বঙ্ষিরঃ- 
শী বৃষাদী। উপচিন্বস্তীত্যত্র য্ননীত্যমেন যচ্ছযোগান্লিঘাতাভাবঃ/॥ বিকরণপ্রত্যয়্বরস্ত 
অতি পিষ্টন্তাপ্যরলীনস্ত্েন “উদাত্ষণঃ” ( পাঁচ ৬-১-১৭৪ ) ইতি উপরিতনন্তাকারন্তোদাতঃ ॥ 
পূঝ ইত্যত্র “অন্ুদাততস্ত চ যত্রোদাত্বলোপঃ৮ (পা ৬-১-১৬১) ইতি বিভক্তিরুদাত্ত। । 

ইঞ্জবারু ইত্যত্র “দেরতাদ্ন্দে ৮” ( প(* ৬-২-১৪১ ) ইত্যুভয়পনদ প্রক্কতিস্বরত্বে প্রাপ্ডে তদপবাদঃ 



১ প্রপাঠক, ৭ অন্বাক |] কৃষ্ঞ-যনতরষেরদ-মন্তর 1 ৯১৪৯ 

--“নোত্তরপদেতনুদাত্বাদাবপৃথিবীরুদ্রপৃষমন্থিষু” ( পা* ৬-২-১৪২-) অনুদ্বাত্াদৌ পৃথিব্যাদি- 
ব্যতিরিক্ত উত্তরপদদে দেবতাঘন্দস্বরো ন ভবতি। ততঃ সমাসন্তেত্যস্তোদাত্তঃ ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণীচার্ধ্যবিরচিতে মাধবীরে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযভূর্বেদী়তৈত্তিরীক- 

সংহিতা-ভাষ্কে প্রথমকাণডে প্রথমপ্রপাঠকে সপ্তমোহনুবাক5 ॥ ৭ ॥ 
০ ৬০ 

খা 

মন্ত্রর্থ- আালে।9না । 

সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে । পঞ্চমে ব্রীহবধাত, যে তঙুলপেহণ 
এবং সপগ্ডমে কপালোপধান। একে একে কেমন পর পর তওুল-প্রস্তত-করপের প্রণালী 
মন্ত্রসমূহে বিবৃত রহিয়াছে। 

ভাল্যাদিতে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই,__ৃষ্টি প্রতি মন্ত্রে উপবের 
( পলাশ-শাখামূলে ছিন্ন গ্রাদেশ-পরিমিত অংশ ) গ্রহণ করিয়! “অপাগ্নে” প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার 

পরিত্যাগের বিধি। “নিক্রব্যাদং প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল অপসারিত করিয়৷ “দেববজং” 
প্রভৃতি মন্ত্রে অন্যকে স্থাপন করিবে । তার পর “ধবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কপালটা গ্রহ? 
করিল্না “নির্দগ্ঃ প্রসৃতি মন্ত্রে তাহাকে অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে। তদনস্তর ধত্র“মসি” 
প্রভৃতি মন্তে দ্বিতীয় কপাল, "ধরুণমসি' প্রসৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, এইরূপ ক্রমে ধর্খমসি' 
প্রভৃতি মন্ত্রে সপ্তম কপাল এবং “চিতঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে অষ্টম কপাল স্থাপন করিয়া “ভৃগৃপাং” 

প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কল কপালের চারিদিকে অর্গাররোপণ বিধেয়। সর্বশেষে 'যানি ঘর্শে” 
প্রত্বতি মন্ত্রে কর্মসম্পাদনাস্তর কপাল-সমূহ বিমোচন করিবে। বিনিয়েগ-সংগ্রহের মতে সপ্তম 
অনুবাকের হ্বাদশটী মন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্মে এইরূপ পদ্ধতিক্রমে প্রযুক্ত হুইয় থাকে । 

পূর্বোক্ত বিনিয়োগ ক্রমে প্রথম মন্ত্র (ধূষ্টিরসি প্রভৃতি ) “উপবেশ' সম্বোধনে, ছিতীয় ॥ মর 
(“অপাগে” প্রভৃতি ) গর্থপত্য অগ্নির সম্বোধনে, তৃতীয় মন্ত্র (“নিরদিগ্ধ* প্রভৃতি ) “কপাল” 

সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র ( “ৃষ্টিরসি+ প্রভৃতি ) “অষ্টম কপাল সম্বোধন, পঞ্চম মন্ত্র ('তৃগুণাং, 
ইত্যাদি ) কপালসমূহের সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইন়্াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন। হষ্ঠ 
বা শেষ মন্ত্র ইন্দ্বাযু দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত, মন্ত্র হইতেই তাহা বোধগম্য হয়। 

এ হিসাবে তাঘ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিফাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাস লউন। 
প্রথম মন্ত্রের সন্বোধন-_-উপবেশ। মন্ত্রের অর্থ-“হে উপবেশ ! তুমি অঙ্গার-সমুহের ধর্ষণে সমর্থ 

হও অতএব ব্রক্মশন্দোদিত পুরোডাশরূপ দেবা প্রদান কর।+ দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধন-- 
গার্চুপত্যা্রি। মন্ত্রের অর্থ-_“যে অগ্নি শাস্ত্রীয় পাকদ্রব্য ভিন্ন অমন্ত্রিত অপরিপ্ধ আম দ্রব্য ভক্ষণ 
করে অপিচ যে অগ্নি পাকার্থ স্থাপিত দ্রব্যকে পাক না করে, তাহাকে নাশ কর।. এবং যে অগ্লি 
লৌকিক মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকেও ধ্বংস কর।” এই মন্ত্রে আমাৎ ও 'ক্রব্যাৎ অগি্বরের 

দুরীকরণোনেস্তে এবং “দেব্যজ+ অর্থাৎ যকীয় অগরি লাভ সহ গ্রযুক হয়।. “আমা, ভি 
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বলিতে অপক ব! তক্ষবন্ত গ্রস্ততক রী অগ্রিকে বুঝার, আর “ক্রব্যাৎ' বলিতে মাংসদাহক চিতার 
অগ্নিকে বুঝায় । আর “দেবধজ বলিতে যজ্ঞে বেদমন্ত্রোচ্চারণে আহত অগ্নিকে বুঝাইয়! থাকে । 

তৃতীয় মন্ত্রে কপ/ল-সন্বোধন । মন্ত্রের অর্থ হে কপাল ! তুমি দৃঢ় হও) অতএব তুমি পৃথিবীকে 

ট্্ট় কর, গৃহ দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। অপিচ, এই যজনানদিগের জ্ঞাতিদিগকে তাহাদের 

।সেবক কর। এই কপালে অবস্থিত রক্ষোগণ নিঃশেষে দগ্বীভূত হউক ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়! 
কপাল অর্থাৎ মালসার নিস্মভাগ হইতে একখানি অঙ্গার গ্রহণ করিতে হয়। তার পর অঙ্গারযুক্ত 

প্রদেশে কপাল স্থাপন করিবার বিধি। তার পর চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে ( ধত্র মসি-.'পর্যাহ্ ) 
একটী কপাল স্থাপম। মন্ত্রের অর্থ- “হে কপাল, তোমার অস্তরিক্ষভাগ যেন দৃঢ় হয়। তাহাতে 

প্রাথ অপান প্রভৃতি দৃঢ় হউক 7 যজমানের স্বজাতিগণ তাহ।র অনুগত হউক |” এ মন্ত্র 

দ্বিতীয় অংশ ( ধরুণমসি...পযূণহ ) উচ্চারণ করিয়া আর একটা কপাল স্থাপন । মন্ত্রাংশের অর্থ 

»-হে কপাল ! তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর। ছ্যলোক দৃঢ় কর, চক্ষু দৃঢ় কর, শ্রোত্র দৃঢ় 
কর, অর্থাৎ সে সকল হইতে যেন বাধা না আসে । মন্ত্রের তৃতীয় আংশে ( ধর্মা।সি-..পধুছ) 
আর একটা কপাল স্থ'পন। মন্ত্রাংশের অর্থ - “হে কপাল। তুনি ধর্স্বরূপ হও। দিক্-দকলকে 
ঘুঢ় করিবার জন্য তৌনাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম । তুমি যোনি দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। ইত্যাদি» 
মন্ত্রের চতুর্থ অংশে ( চিতঃ.-পূণহ ) অবশিষ্ট চারিটী কপাল স্থাপন করিবে । মন্ত্রাংশের অর্থ - 
“হে কপাল-চতুষ্টয়, তৌমর। সকলের সহায় হও। ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কিরপে আটটা কপাল 
স্থাপন করিতে হয়, ভাঙ্কে তাহার আভাষ আছে। আর সেই আটটী-কপাল-স্থাপন-ব্যপদেশে 

যেরূপ পক্রিয়া-পন্ধতি এবং কপাল স্থাপনের সার্থকতা ভাষ্যকার ধিবৃত করিয়াছেন, তাহার 

একটু-পরিচয় গ্রাহণ করুন। “ঞ্রবমসি? প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল, ধত্রমসি? প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় 

কপাল, “ধরুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, ধর্শ্মাসি” প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ কপাল এবং “চিতঃ” 

প্রভৃতি নঞ্কে অবশিষ্ট চারিটা কপাল স্থাপন করিবে। সর্বসমেত এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন 

করিবার বিধি । যে কারণে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিতে হর, তাহা এই,--এগর্ভে অবস্থান- 

কালে প্রথমে মানুষের শিরোরপ একটা অথণ্ড কপাল উদ্তত হয়। তার পর সেই কপাল 

রেখাদিক্রমে অ।টটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া! থাকে। পঞ্চম মন্ত্র আটটা কপালের সন্বোধনে 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চারিদিকে অঙ্গারাচ্ছদন পূর্ব্বক বলা হয়,_-“হে অ্কপাল ! আগ্গিরসের 
বংণীয় ভৃগুখবির তপন্তার স্থার৷ উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও” কাহারও কাহারও 

মতে--“ভূ্ড খধির পূর্বে কেহ অগ্নির ব্যবহার 'অবগত ছিলেন না। তিনিই প্রথমে আগর 

ঈহিকা শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাহ মন্ত্রে তাহার নম সন্গিবিষ্ট আছে। ষষ্ঠ 

বা শেষ মন্ত্র যজ্ঞশেষে পঠিত হইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ,_-অধ্বর্যুকূপ মেধাবিগণ যে সকল 
কপালসমূহ, “ফ্রবমপি' প্রতৃতি মন্ত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিতে স্থাপন করেন, সেই কপাল-সমূহ বিমুক্ত 
করিতে সমর্থ ইন্্রবায়ূ পোষক যজজনানের যাগরপ ব্রত সমাগ্ড হইলে বিমুক্ত করুন ফলতঃ, 
চরুণ্রস্ততের জন্ঠ অগ্নিতে কপাল বা নালসা স্থাপনই যেন মন্ত্রের প্রধান উদ্দে ৷. 
... এখন আমরা কি শের কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আভাস প্রদান 
করিতেছি। 'যামরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,+_একই মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্ে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
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সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একট! সার্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বেই 

দেখাইয়াছি, -“তদ্ধিষেণে পরনং পদং সদা পত্াস্তি সুরয়ঃ দিবীব চন্ষুরাততং--খখেদের এই মঞ্টা 

শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের-_দকল সম্প্রদায়েয় সকল প্রকার ইট্ট-ক্রিয়ায় ব্যবন্ৃত হয়। অথচ, 
বেদমন্ত্র বলিয়া, এ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমনন করেন না। বেদের সফল 
মন্ত্রেই আমর! সেই সাশ্প্রদাফ়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। শাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্ধ্ে 

প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সপ্তম অন্ুবাকের মন্ত্রগুলির যেরূপ 
অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মন্্ান্থুলারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি । আমরা 

ব্যবহারিক কার্য্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না । একই মন্ত্র যে নানা সনয়ে নানাবিধ কার্যে 

ব্যবহৃত হয়, সে দৃষ্টান্তের অসন্তাব নাই। কিন্তু মন্ত্র সর্বত্রই অভিন্ন অর্থ জাপক। এইরূপ, 
সপ্তম অন্ুবাকের মন্ত্রমূহ যেমন “কপাল” স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ 

কার্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে । সুতরাং উপবেশকে ৰা কপালকে সম্বোধন মাত্র মন্ত্র 

সমূহের লক্ষ্য নহে । উহীর লক্ষ্য বিশ্বজনীন-ভাব-মূলক | মনে করুন--ভগবন্! রক্ষা করস 

এই একটা বাক্য। জলে ডুবিবার সময়েও মানুষ এই ধলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, 
আগুণে পুড়িবার সমন্বও এই বলির! তীহার করুণা প্রীর্থনা করিতে পারে, আবার 

উপদ্রবহীন সুস্থ অবস্থায় মানুষ “ভগবান! রক্ষা কর? বলিয়া তাহাকে ভাকিতে পারে । 

এ সকল মন্ত্রেত সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মগ্রসকল নিত্য । সুতরাং উহাদের প্রয়োগ 

সর্ধবত্রঠ সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রকয়েকটার সম্বোধন--উপবেশ ও কপাল 
প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। মন্ত্রদমূহে উপবেশকে ও কপ।লকে সম্বোধনের উপযোগী 
কোনও পদও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তাহাদের সম্বেধনই বা কিরূপে অধ্যান্ৃত হয়, তাহাও 

বুঝি না।, অনিষ্ট-পরিহারে ইষ্টনান-সামর্থা তাহাদের কি থাকিতে পারে? শক্রনাশে 
তাঁহাদের কোনও সামর্থের পরিচয়ই পাই না। তাষ্ারা জড়পদাথ। .জড়ের কি সাধ্য যে» 

নে অন্তঃশক্রকে বিনাশ করে ? অন্তরে বিবিধ শক্রকে বিমদ্দিত করিতে হইলে, অস্তরকেই 

দুঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। একথণ্ড অঙ্গার উদ্বাদদেশে উতৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার ফে 
বাধা-নিবারণে সমর্থ হইবে, ভাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! এই সকল 

বিষ বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহের সন্বোধা-_প্রধানতঃ আপনার অন্তর 
ও জ্ঞানরপী অগ্নিদেব। চাঞ্চলা পরিহার পূর্বক চিত্ত বা মন জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানত্া 
দূরে যাউক, _-প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রসমূহের লক্ষ্য । ৰ 

সগুন অন্ুবাকের প্রথম মন্ত্র সেই লক্ষ্যই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে । মন্্র-সমূহের ব্যাখানে 
অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে সাধারণ-ভাবে একটা বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে 
ফরি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব উপলব্ধির উপায় সুগম হইয়া আঁপিবে! আপনার মন বা অস্তর 
প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রেরই লক্ষ্য ।: বিক্রশষভাবে মনের প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার তাবপর্য্য' কি, এ প্রশ্ন 
স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্ধযা আপনা- 
আপনিই হদয়ঙগম হইবে । এ 

:, ভগবান »রলিঙ্বাছেন, “ইন্দিয়ানাং মনশ্চান্মি' | অর্ধীৎ “ইন্জিয়-সমূহের মদে, গদি দন: 
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সুতরাং মনই যে লর্বসূলাধার, তহিষয়ে সন্দেহ নাই। মনকে স্থির করিতে পারিলেই, মন 
'অংযত হইলেই সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। তিন সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। শান্ত যে ত্রিবিধ তপের 
উল্লেখ আছে, সে সকল তপেরই মূল--মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপই 
দগ্ধ হয় না। মনধদি দেব-ছিজ গুরু-জনে ভক্তিমান ন1 হয়, মম যদি শৌচ সরলতা ব্রঞ্গচর্ধ্য 
অহিংস প্রস্থৃতির অনুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত না! হয়, দেহের কোনও ইন্দরিয়ই কিছু করিতে পারে লাঁ। 
শারীরিক লামর্থ্য বল--সকলই মনের অধীন। ফলতঃ, মন না চালাইলে কেহই চলিতে 

'জমর্থ হয় না। কায়িক ও বাচিক--সকল তপেই সেই মনের প্রভাব। কাহারও রেশ-প্রদ 

নহে, অথচ সত্য বাক্য কহিতে হইবে; শ্রুতিন্থখকর হইবে, অথচ হিতকর বাক্য উচ্চারণ 
করিতে হইবে )--মন প্রদন্ন সংযত কাপটাহীন না হইলে, কোনও তপনস্তায়ই সাফল্যের সম্ভাবন! 

'লাই। সুতরাং মনকে সর্ধপ্রথমে প্রস্তত করিতে হইবে । মন যেন সদাই সচ্চিন্তায় সং-কথায় 

'আঁবিষ্ট থাকে । মন যর্দি সত্তর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিপথের সকল 

ফণ্টক আপনা-আপনিই অপন্থত হয়। সিংহ-ব্যাত্ব-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া 

ৰা ছুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃদ্ছ্র সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না ১-- 

মন যদি. সৎপথানুসারী.থাকে। তবে মনকে সংপথে প্রধাবিত করার পক্ষে শরীরের ও 

স্বাকোর সায়ত। বিশেষ প্রয়োজন । তাই শরীর বাক্য ও মন-_তিনটাকে ভগবান একসুত্রে 
গ্রথিত করিয়াছেন। মন যেমন সৎপথান্থসারী হইবে, দেহ সেইরূপ সংকার্যয করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে, বাক্য সেইরূপ সত্যের সেবায় রত থাকিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-_যাহা কিছু 
.সঈঁকলই মনের অধীন। 

এ সকল জানিয়াও মানুষ সংপথাচ্ুসারী হইতে পারে না কেন? জন্মাবধি মানুষ সছপদেশ 
'সাংশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে ! পিতা, মাতা, গুরুজন-_শিশুকাল হইতেই ঝস্তানকে; সংশিক্ষা 
সনুপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সংশিক্ষা-দান-_মান্ুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন 
:যতই কলুধিত হউক না কেন, সংশিক্ষা - জ্ঞানালোক সকলের হৃদয়েই এক একবার উদ্ভাসিত 
'হইয়াথাফে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আবাল্য সৎ-শিক্ষা সহুপদেশ লাভ করিয়াও 

'মা্ছুয ,সংপথে প্রধাবিত হইতে পারে না!--পদে পদে পথভ্রষ্ট বিপথগামী হয়) সকল 

স্গংশিক্ষা--সকল সদুপদেশ কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কেন এমন হয়? মানুষ কেন 

রখ-শিক্ষা _সহপদেশ অধিককাল শ্মরণ রাখিতে পারে না ? মস্ত-হস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরপী 
মাছুত নিয়ত সছুপদেশরূপ অঞ্চুশ উত্তোলন করিয়া আছে। তথাপি কেন মানুষ প্রতিনিয়ত 
ধিপথগামী হইতেছে? এ' অবস্থা কেবল আমাদের নহে) নরশ্রেষ্ঠ অঞ্ছুনেরও একদিন 
এই” অবস্থ। ঘটিয়াছিল। তাই বড় ক্ষোভেই তিনি শ্রীভগবানকে কহিয়াছিলেন )--. 
 প্তঞচছাং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবছৃঢ়ম । তত্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব নুছু্ষরং 8৮ . 

অর্থাৎ হে ভর্গবন্! আমি যে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছ্ি না! মন অতিশয় চঞ্চল, অতীব 
বলিষ্ঠ; রিথেঝুারা কেনিরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না! যে মন. এত চঞ্চল, 
ধৈ মন শরীরেক্্রিয়কে বশীভূত করিয়! রাধিয়াছে, যে মন অঞ্জেয় অনায়ত্ত; কে্গন করিয়া" 
তাহাকে আরভাধীন করি/-.কেমন .করিয়! তাহার নিরোধ-লাধন হয়? শচ্ছন্দ-বিহারী বা়ু- 
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নিরোধ যেমন অমন্তব, মনকে আয়ন্তাবীন করাও সেইরাণ অপগ্তব।' আজ্জুনের গায় পুরাষ-শে 
মাহাআ্াই বখন চিত্ব-চাঞ্চল্য-হেতু এঠাঁদশ 'আভিভত হইয়া পড়িয়াছিলেশ, তখন আর অগ্ পে 

কা কথা! মনের এই অবস্থার পিময়ে শ্রীমচ্ছঙ্কর।চাষ্য-প্রমূথ টাকাকারগণ নানা | দৃষ্টা স্তর তাশঠাবৎ 

করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্গরাচ|ধ্য বলিক়াছেন,-ঘন কেবল চঞ্চল নয়) পরন্ক এ্রমাথি । গনাণি 
অথাৎ শরীরেন্দ্িরবণীভূতকারী। 'অপিচ লব, অথ।২ তাহাকে কেহ দমন করিতে পরে 
না। 'অবিকন্ত দৃঢ় অথাৎ তত্তনাগৰৎ ( নাগপাণের হায়) অঙচ্ছেষ্ঠ। বিবেক কি করিণে? 
গলতঃ বে মন এনন দৃঢ়--এমন চঞ্চল, (বিবেক তাভার উপর কোনরূপ ক কতৃত্রই করিতে সমর্থ 

নহে। এইরূপ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, দঙ্যর দারা আক্রাস্ত হইয়া পা্থ যেখন বিপন্ন হর, 

সাঙ্গেপাঙ্গ সহ মন সেইরূপ আম্মাকে অভিভূত করে। শীননাবুস্থদন আবার বলিয়াছেন,--- 

আকাশে বারুগ্রবাহ সঞ্চালিত হইতিছে।  আ|হাকে বেদন রোব করা থয় না) মনের 

চাঞ্চল্যও সেইরূপ 'আরোধনীয়। শ্রীধরন্বাধী ্নোগতিবোবে অধিকতর সংশরাদিত হইয়া 
বলিরাছেন,-ঘোর নাত। পরবাতিত হইলে বৃস্থ।দিপাত্র অধ্যে ভাগর নিরোধ যেমন তামন্তন) 
উদ্দাম চিন্তকে সংনহ করাও গেগরধাপ অআনশুণ। ভ্ায্দ্লদেন এনং আীমদিখনাথ মনঃস্থৈষা 

এ 

লাধনপক্গে একেনাপে হতাশ্বাম হযে এগিলেও জভান্টি হয় ন।। '£দু লোৌছকে খেদন 

কঙ্ম কুচী দ্র। (বদ্ধ কপ, খায় শা) তাত শাযতক নেদন্ মুষ্টির নাবো আবদ্ধ লাখ সম্ভবপর 

নহে ) চঞ্চল চিভকে তেতনি কির পাখা অসস্থ। 1" 

ঠিক ভিন্ন জীবন্মৃভির সন্তাণণ; নাগি। 'থাপন্ধ কন্মভোগের নিছিদ্ছ 

৫ জন্ম পুরুষের কই শোঁক্ুতবরাগদেধাদি পণ চিের পম্ম মসুহ তাহ বন্ধনের হেতৃভূত 

হইয় থাকে। সুতরাং চিন্তবন্তিনিরোধ না হওয়ার মুভিল।ত থটে ন1। এবদিধ কারণে 

সুক্তভ সম্বন্ধে ঘোর সংশয় যানি হ্হয়া মঙ্ছুন খখন আভগবানকে পুপ্বরূপ প্র জিজ্ঞাসা করেন, 

ভগবান তখন কি উত্তর দিয়াছলেন, মকলেরগ ভাগ আগ্রীবন কক আব্ক । মন্থে 

চঞ্চল, ননকে ব্াভূত করা থে এঃসাধ, ভগ নাক ফারিয়া ভগব।স বলিয়াছিলেন। ৮ 

“অসংশয়ং মহানাহছে। মনে। 9নি গং »ল্ম 1 অভ্য।ঞশন ত ৫ কান্ছেয় বৈরাগোন গুহথতে | 

অসংযগাত্মনে! যোগে ভুশ্জাপ ইতি মে মতিঃ। বগ্যাখন! ভু তত! শক্যোহবাপ্ত মুপাঁয়িত | 

অর্থাৎ, তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ৪ তাহার নিরোধ 'আসন্তব বলিয়া নির্দেশ কারনে, 

তাহাতে কোনই সংশয় নাই |. কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস 'ও বিষয়-বিতৃষ্ণ| সহকারে তাহাকে 

'মায়ত্ত করা বাইতে পারে। বাহার চিত্ত বিষয় ও বৈরাগ্য গ্রভাবে বশীভূত হয় নাই । 

তাহার পক্ষে যোগ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল; কিন্কযাহার চিন্ত সংযত হইয়াছে, তিনি 

বিহিত প্রণালীতে বন্বান হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।” 'মজ্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে; 

চঞ্চল মনকে বশীভূত করা বড়ই. কঠিন, _-ভগবান তাহ। স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন,_- 

“অভ্যাস সহকারে আত্মসংঘম করিতে হইবে। সমাধির দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে 

বশীভূত করিতে হইবে।, মুমুক্ষু হইলে-_-পরমার্থতত্বে বথার্থ জ্ঞান লীভ করিতে হইলে-- 

স্থলতঃ আত্মায় আত্মসন্মিলনের প্রয়াঁনী হইলে চিত্তবৃ্ভিনিরোধ ভিন্ন, গত্যস্ত নাই। সকল 

মলের মুল--চিত্তবৃতি-নিরোধ | . . . 

কফস্যদুষেদ-.১৯ 
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কিন্তু চিভবৃত্তি-নিরোধ বা মনঃসংযম ন্বরূপতঃ কি প্রকার £ “লোভজনক পদার্থ দর্শন ন 

করিলে বা প্রীতিজনক স্বর খবণ না করিলে যে স্বার্থ সিদ্ধ হইল, এমন নহে। মন যা্দ 

তৎ্সমুদায় উপভোগের সন্ত ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে 

কোন শুভফল-প্রান্তির সস্ভাবনা না । ক্রমনিরোধরূপ উপায় দ্বারা চিন্ত জয় করাই যুক্তিযুক্ত । 

এগবান বশিষ্ট বলিয়াছেন,__“অনিন্দিতা পৃক্ি ব্যতীত কেবল বার বার উপদেশন করিলেই চিন্ত 
জয় করা যায় না। অন্গুশ ব্যতীঠ বেনন ছষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব, তচ্রুপ 

অধ্যাত্ম-বিষ্ঠা, সাধুসঙ্গ, পাসন।-ত্যাগ এবং প্রাণম্পন্থনিরোধ-_এই উপায়-চতুষ্টর ব্যতীত চিত্ত 
জয় করা অসস্তব। ঘুক্তির দ্বারা এহ সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিগুজয়ের প্রাস্নাস 
প|ন, তিনি দীপ অপসারিত করিয়। অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা করেন।' 

অন্যাত্স-বিছ। প্রভাবে সমস্ত দৃষ্ঠ-পর।থ মায়াবিজভিত ও দিথ্যাবপে উপলকি হয় এসং সর্বত্র 

সেই পরনায় সভা পরগানন্দ স্প্রকাশ ত্র বিরাজিত বলিগ্কা ধরদয়ঙগন হহরা থাকে । তরাং 

মিথ্যা দৃশ্ঠ-পদার্থ বিষয়ে, প্রয়েজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পর্ন।থ সত্য 'ও পরমানন স্বগ্রকাঁশ 
পদের সহিত সন্মিলনহ্ একমাত্র প্রয়েজনরূপে উপলব্ধি হইয়া থকে । তখন চিত্ত ইন্ধান- 

নিহীন অগ্রির শ্।য় স্মতঃ বিষক়্-বাঁসনা রূপ 'আলীক ব্যাপারের অন্গসরণ করিতে বিরত হই 

থাকে । যিনি বুষ্াইলেও সমস্ত তত্ব জন্দররূপে প্রণিধাঁন করিতে পারেন না, অথবা তংকাঁলে 

প্রণিধান করিলেও পুনরায় তাহা বিস্তৃত হন, তীহার পক্ষে সাধুসঙ্গ নিতান্ত আ।নগ্তক । কারণ, 

₹প[পরায়ণ সাধুগণ পুনঃপুনঃ নিগৃঢ় তত্কের ব্যাখ্যা করিয়া ও তংসঘস্তের স্মরণ করাইয়। 

মুমৃক্ষুকে প্রকট মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেন না। যে ন্যন্তি স্বকীয় বিগ্ভা্দির অভিমানে 
সাধু-ঙ্গের অনুবঞ্তন করিতে ইচ্ছা করেন না? তাহার পক্ষে পূর্বোক্তরূপ প্রণালীতে বাসনা 
নিরোধ করাই বিহিত ব্যবস্থা । বাসনা অতি প্রবল।; সুতরাং তাঁহার নিরোধ-সাধন ধাহ!র 

সাধ্যাতীত, তাহার পক্ষে প্রাণস্পন্দনিরোব করাই বিধেয়। প্রাণস্পন্দ ও বাসনাই চিন্তকে 
বিষয়ান্সরণে প্রবৃত্ত করে। অতএব তদ্ভয়ের নিরোধ হইলেই চিন্তে শান্তি জন্মিয়া থাকে। 

অভ্যাস দারাই প্রাণম্পন্দনিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের দ্বরাই বাসনা-নিরোধ সাধ্য । সুতরাং 
অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্ত প্রশনিত করিবার বিহিত ও অপরিহাধ্য ব্যবস্থা। যেমন সেতুবন্ধন 
বারা প্রবলবেগশালী নদী প্রবাহ নিবারণ করিয়া, ক্ষু্র প্রণালী প্রণয়ন পুর্ববক ক্ষেত্রাভিমুখে 
বক্রভাবে নদীনত্তরোত পরিবন্তিত করিয়া প্রবাহাস্তরের উৎপত্তি হয়; তদ্রপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত- 

নদীর বিষয়-প্রবাহ নিরোধ করিয়া সমাধি অভ্যাস সহকারে তাহাকে প্রশাস্ত-বাহিত৷ করিতে 

হয়।” এই জন্যই প্রীভগবান অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা পুনঃপুনঃ উল্লেখ 
করিক়্াছেন। চিত্তন্থ্র্যের পথে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মানুষের প্রধান অবলঘ্বন__ইহা! ম্মরণ 

করিয়া কর্পরক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়! আবশ্তটক। তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ অবশ্ঠস্তাবী। মুক্তি 
বল, মোক্ষ বল, কৈবলা বল-_চিত্তস্থরয্য ভিন্ন কিছুই অধিগত হইবার নহে। 

ৃ্াত্তস্থলে এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্্র ও বশিষ্ঠদেবের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে 
পারে। সনেহদোলাক দোহুল্যমান হইয়া শ্রীরামচন্্ও একদিন তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়াছিলেন ; 
কুলগুরু মহধি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_“চিত্ত সদাই চঞ্চল ) চিত্ত সদাই বিপথগামী | 

২ 



১ প্রপাঠক, ৭ অনুবাক। ] কৃষ্ণ-য্ূর্বেবেদ-মন্ত্র | ১৪৭ 

সুতরাং তাহাকে নিয়মিত করিয়া! স্পথে পরিচালিত কর! কিরূপে সম্ভবপর ? চিত্ব জয় করিতে 
হঈলে কি করা কর্তব্য ? শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে মহধি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,-_ 

্উপবিষ্টোপবিষ্রৈব চিত্তজ্ঞেন মুহর্মাছ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্। 
অঙ্কুশেন বিনা মন্তো যথ| দুষ্ট দতঙগজঃ। অধ্যাত্মব্দ্ঠীধিগমঃ সাঁধুসঙ্গম এব চ॥ 

বাসন। সংপরিত্যাগঃ প্রাণম্পন্দনিরোধনম্। এতান্তা যুক্তয়ঃ স্পষ্টাঃ সস্তি চিত্তজয়ে কিল ॥ 
সতীধু যুক্তিষেতাধু হঠান্গিয়ম বস্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎস্থজ্য বিনি্বস্তি তমোহঞ্জনৈঃ | 

দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষম্ত প্র/ণস্পন্দনব্যমনে | একনম্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নগ্ততঃ ॥ 

প্রণ।য়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্ুক্তা চ গুরুদত্তয়া। অশনাঁপনযোগেন প্রাণম্পন্দো নিরদ্ধতে ॥ 
অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্তবভাবনবর্্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন নিবর্ততে ॥ 
সনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্বং গচ্ছত্যচিভ্ভত।ম্। গ্রাণম্পন্দনিরোধাচ্চ ষথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ 

এতাবন্মীত্রকং নন্যে ্ূপং চিত্তম্ত রাঘব। সদ্াবনং বস্থনোহস্তর্বান্তত্বেন রসেন ঢ॥ 
যা ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেরোপাদেয়বাগি বং। স্থীরতে সকলং ত্যন্ত। তদা চিন্তং ন জায়তে ॥ 
'আর।সনত্বৎ সততং যদ] ন মন্রতে মনঃ 1! আমনন্তা তদোদেতি পরমা ম্পদগ্রদা ॥৮ 

গ্রথন অংশের অর্ধ পুর্বে প্রদ্থ হইরাছে । দ্বিভীর গংশের মম প্রীণন্পন্দ ও বাঁসনা-- 

চিন্তরূন্ষের এই দ্ুছটী ননম্বরূপ। তছৃভগ্বের একটী ক্দীণ হঈলে আচিরে ছুইটীই নিনষ্ট হয়। 

দুঢ়াভ্য।স-সহকারে এনং € ৪ গ্রখালী ক্রমে আপন ও আহারের নিরম পালন পুর্ব্বক ঘনিষ্ট 

গ্াণ।য়মের 'অভ্যা ছার গরাখম্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়। থাকে। তৎকালে দিষর়সঙ্গবিরহিত, 
সকল-ভ!বনা-ন্বিগ্সিত এ. দেচের নশ্বরত। জগত হগরায়,। কোনই বাসনার সমদ্ঘুব হয় না। 
45 রূপে বামনা-বিহীন হলে, চিন্ব স্বীয় বত্তিহীন হইয়| অচিন্কর্পে পরিণত হয়) জুতির।, 
হদ্ণন্র অণেঞ্চ-নানহ।র করছি লও কোন হানি নাই। উিহকাজে কোনও বিষয়েই চিত্তের 

হয় বাঁ উপাদের নেক থাকে আআ হাশ ভিন স্থিত গাপু চর কার্ধযব্হীন হর়। সেই 
আস্থা পরদাস্পদ গদান ৮5 সমণ ভহয়। থাকে | এই অবস্থাই চিন্তবুন্তিনিরোব | 

রও একটু বিশবেষণে ঝিতে পারা যার৮মঙ্জানভাই সকল চাঞ্চলের মৃলীনত। 
বিষ়বাসনাদি ভোগ-লালদা *  আঙ্ঞানত| হইতেই সমুৎপয । আন্জানতাই মনকে উন্মাগ- 
গামী করে। অজ্ঞানতাই চি ত্বকে ইতগ্ততঃ বিশ্গিপ করিয়া থাকে। অজ্ঞান-মল বিন 
ভইলেই চিত্তের সকল চাঞ্চল্য ' রোহিত হয় )১--দনস্থৈর্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । কিন্তু সেই 
'মজ্ঞানতা কিরূপে দূরীভূত হয়? শানোদয়ে অজ্ঞানহ! নাশ হয়; জ্ঞানোদয়ে সদসৎ নিচার- 

শক্তি জন্মে; জ্ঞানোদয়ে চিন্তের কল 'আনিলত। দূর হইয়। থাকে ) জ্ঞানোদয়ে ছদয়ে সাবের 
উদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয়। সদঘত-বিচার-শন্তির পরিস্মুরণে চিত্তের নির্দ্লতা জন্মিলে, 

চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়,__বিষয়-বাসনা-ভোগাদি-কামনা একেবারে বিধ্বংস হইয়া খাকে। এই 
অবস্থাই বৈরাগ্য--এই 'অবস্থীয়ই চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভবপর ন্ুতরাং এ পক্ষে জনই যে প্রধান 

সহাঁয়, তাহা বলাই বাঁছুল্য। অস্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, রজঃ ও তমঃ তিরোহিত 
হয়! তখন কেবল সত্বগুণ হ্বদয়কে অধিকার করে। সেই সন্বগুণপ্রতাবে হৃদয়-ক্ষেত্র স্বচ্ছ 
আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সন্বভাৰ দেবভাব। মতক্ষণ সেই. দেবভাবে অস্তঃকরণ সম্পূর্ণরপ 



১৪৮ যঙ্জুর্ধ্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

'ধ্ধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনত। তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন গ্রতিবিষ্বের 

উজ্জলতা! সম্পূর্ণরূপে প্রস্দুটিত হর না, মনের ঘলিনত। দূর না হইলেও সেইরূপ ভগবানের 
সাক্ষাংকার-ল।ভ সম্ভবপর হয় না। শুতর|ং মনের দলিনতা অন্তরের কলুষতা--দুর করিতে 

হঈলে, হৃদয়ে দেবভানের সঞ্চার করিতে চদার শুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ভিন্ন 
পরসাঁশয়ের সন্ধান দিলে না। পণ্দষ্ট পথিক- -ঝডুঝগাব।ভানিপীড়নে নিপীড়িত একবার 

নদ্দি আশয় লাভ করিতে পারে, ভাঁনন্দের সীমা থাকে কি? সংলার অরণো পথনষ্ট পথিক 

আমরা; ছংখদাবিদাহে সদা দিগ্ন হভাতেছি আমর; এনন আঁশ্রয়-স্থাণ আমাদের কি 

তশছে, বেখনে 'আাশ্রয় লঈলে সকল জলা নিবু্তি হয় 2 গরমাশ্রর পরমেশ্বরই আঘাঁদের সেই 

'আাশ্য়। তীহাতে "গায় লইতে বদ গার সংসারে করিতে হয় না। মন" 

মং্যধে চিন্টাম্থিব্য-সাধান ঘেই পরশ গ বণ নন্দ ভগলানাকে লান্ছ করিবার পন্থানিদর্শনেই 

(নদ্-মন্-সমুহের 'অপতারণ; | 

প্র এঞ্জের লঙ্গা গন ৭ চিন্রভি। পর্বের আবতরণিকা হইতেই বুঝ। নাইবে, মন 

শন্থরস্থ সকল শরুকেছ নিনষ্ট কপিছে সর | পিণিস ভাবে গে এই ঘন্তের ব্যাখ্যা হইতে পারে, 

তাহা 'আতাদের মল্ম।নস।পিণী-দৃষ্টে উপলব্ধি হউনে। বিদ্ধ" শকের বিভিন্ন অর্থে সেই বিভিন্ন 

ভাঁব স্উপলন্ধ হয়। ভাষাতে বিগ” শনে "হন, আর নিরুক্ঞাদিতে বিগ” শলে বাকা 

কর্খব প্রভৃতি বুকাইয়া থাকে ; আবার “রা শবে পরগর্গও উপলক্ষিত হয়। তবে সে নক 
হার্চেরহ লক্ষ্য এক ভিন । সকলেরই লক্ষন ভগবান । এই ভাবে মন্ত্রের অর্থে আমাদের 

[ত১ দনণ্চাঞ্চল্য পরিহার পুর্ধক হগনৎপরায়ণ হইবার উপদেশই প্রদান করা হইয়াছে । 

ভগবং-পর।রণত। আর কি ?--গতত ঠাহাল গ্রীতিকর কন্ম সম্পাৰন, তাহার গুণানুকার্ভন 

ত] 

পপ? 

তর্গতাচনে উহার প্রতি মন সনপ্থ। ফলত: শণমং কাঙনং বিঝেটোঃ স্মরণং পারুসেবনং। 

তচ্চনং ধন্দনং দা্তং সপাদাি।ননেদনধ 91 উজই হইল ভগণহাকম্ম _ভগণনঙ্রীতির মুলীভভ। 

জ্ঞানের ভিন, চাঞ্চলা-পরিভার-বাতরেকে, সদ্বুন্তর অগ্গপ্মণে কিছুই সম্ভবপর হয় ন।। আন্দের 

চাগ |নখুড় উপদেশ -গত। পপ, পুর্মীক চিত্ত একশিস হউক, অজ্ঞান! দুরে ণাটিক৮- 

চত্ত ভগপানে শ্ন্ত রহক। 

তয় মধ 'অনিদেণের সঞ্ধেধন-গুলক | এন্বের অথ-আনাথ ও ক্রবাৎথ অ্রিকে 

পাঁরতা।গ কর্রিয়া দেশব্গ অগ্রিকে আহ্বান কর) ভায্যের এ অথে কি ভাব উপলব্ধ হয় £ 

এখানে অনেক কথ হনে পিছে পারে। জ্ঞানের নানা তর | জন বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন 

কারে কানা করির। থাকে । আপ্রিণহ আপবিপক্ক বে জন, তাহার এক কল; আবার 

অলংকার এপস বনি রূপ খে জ্ঞান, হব ঘশ আর এটরপ। আদা আও 

'ক্রব্যাৎ্ পদদ্য়ে দুই দির দুঃ জানে লক্ষা আমিতেছে। প্রথমরূপ জ্ঞান একদেশ- 

ব্যাপক থা 'অপ্দুউ জ্ঞান ১ দ্বিতীয়নধূপ ভ|ন--বিপরী ত-মার্গানথসারা । গতরাং উভয়ই গরিণ।ম- 
কেশপ্রদ । প্রথম, আমা জান সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞ/নের দৃষ্টান্ত উদ্ধপন কর ঘায়। আলোক 

দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবাঁর প্রয়া পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্ণ করিলেই তাহাকে 
নীভজগনিত যন্গণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার "্স।নাৎ বা অপক্ধ জ্ঞান। 'মাঁলোক যে 



১ প্রপাঠিক, ৭ অন্ুবাক | ] রুষঃ-য খু্বেবেদ-মন্ত্র | ১৪৯ 

আলোক, তাহা সত্য; কিন্তু সেই আলোকই যে অগ্রিরূপে দাহকাঁরক, সে জ্ঞান তাহার 
নাই। আলোককে আলোক বলিয়া- গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া, সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু 

তাঁহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই । তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান__“আমীৎ, | 
এরূপ 'ক্রব্যাৎ অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়৷ দেখুন । দস্থা বা নরহস্তা আপনার দস্থ্যুতা 
হত্যাঁকার্ধ্য সাধনের নিদঘিত্ত কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার ছুষ্টজ্ঞান বা পাঁপবুদ্ধি। 

তাঁভাকে ক্রব্যাৎ অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি সত্যই দেহদাহকারক। সে অগ্নি 

সত্যই আপনার অস্থিচর্শমেদমাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন- দেবযজ অগ্নি। দেব্যজন- 

নূপ শগ্নি বা জ্ঞান নে পরম হিতপাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হর । দেবধজজ্ঞান দেবসন্বন্ধী 
ক্ঞান-সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্রির_-প্রকৃত আলোকের স্বরূপ অবগত 

হওয়া যায়! মগের তাই লক্ষ্য এইট ঘে»--হে "আমার অন্তর | তুমি দেবসম্বন্ধি জ্ঞানই লাভের 

জন্য পপ্রধত্রপর হ9)" শান্ত ঘে সকল জ্ঞানে কেবল শঙ্ঞানতা বা প্রাস্তজ্ঞান মাত্র। দেন- 

খজনরপ্ জ্ঞানের মধ্য দিয়া 'মঞাপর ঠইলেই গ্রকূত তন বোধগম্য হইবে । 

গতঃপর তৃতীয় মদের বিষয় শ্শন্ুপাঁধন করিয়। দেধুন। ভাহানে প্রীত হইবে, 
পর পর মন্বগুলি সকলই পরস্পর দন 'এক অক্চেছ্ভ সম্বন্ধ-বন্ধনে সন্বদ্দ রিয়াছে। সত্ব, রজঃ 

বিসিসি 

তমঃ-তিন ভাতঠ সকগের অন্তরে শিগ্ভঘান | মন বদি স্থির ভয়--গন ঘি আচঞ্চল হয়. 

এণুার়ের আর স্থান দি দৃঢ় অচঞ্চল হর, ভাভ। হইলে গুণ-সান্যে পিপুশক্র আপনিই বিমার্দিত 
চটত্তে পাঁরে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া, পরদাস্সায স্স্ত করিতে পারিলে, সকল বিপদ 

“রীভূত হয়। তা মনকে দৃঢ় করিবার উদ্ধোধন । বজযাঁনের আক়ঃ, পুত্রকলত্র ও ভূমি 
গৃভ|দি দৃঢ় হউক, এপ্থে ভাষ্তের ভাবে তাহ! গ্রকাশিত হইঝাছে । কিন্তু আমরা এ 

পাথবী, এ ভাঘুঃ এবং এ প্রজা পদে ছিন্ন অর্থ উপলক্ষ করি। পরবর্তী মশ্রের ব্যাখ্ার সে 

“*পর্য প্রকটিত হইবে ঘিজাতান্ পদে ভাষ্যকার জ্ঞ।তীন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 

'এ[তবের দতে ঈ পদে জন্মনহজাত তন্থঃম্ভ্রক লঙ্ষা করে। আাহার। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 

শর্থাৎ সঙ্গান জাত নিয়া “স সজ।ভান্” বাঁলয়া 'আভিহিত। জ্ঞানী তাহাই । তাই অধুনী--- 

গবুনা কেন সর্বাকালেই-জ্ঞ।তিগণ সংসারে পরম্পর শক্ুতাঁচরণে প্রবৃত্ত হ়। অন্তঃশত্রুই 

পাবোন্মেষণের অন্তরায় । অদ্ভাবাবরোধক 'ন্তঃশক্র নিনাশের আর্থনা তাই মন্ত্রে প্রচ্ষ,ট 

দেখিতে পাই। অন্তরে সষ্ঠাব-সংরক্ষণের গ্রচেষ্টাও মন্ত্রের অন্তনিহিত। 
আনর। চতুর্থ মন্ত্র চারিটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। নর্মমানুসারিণীতেই তাহা পরিদ্রষ্টব্য। 

মানের মধ্যে কয়েকটা পদ্দ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষর়। সে পদ কয়েকটা -অস্তরিগ্গ, 

প্রাণ, অপান, শ্রোত্, চক্ষু, প্রজা প্রভৃতি । প্রাণ, আত্মা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে 
দুঢ় করিবার জন্ত কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। যেন তাহাদের অভাব হইবার উপক্রম 

হইয়াছে,__-মে কামনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বেধন করিয়া! বল! ইইতেছে_ 

“শামার প্রাণ আত্মা আধু শ্রোত্র চক্ষু প্রভৃতিকে দৃঢ় কর |, এরূপ প্রীর্ঘনার তাৎপর্য 

কি? ইহাতে মনে হয় না কি-কি যেন ছিল, এখন যেন তাহ! হারাইতে বপিয়াছি ঃ 
'আর সেই হার।নিধি পাইবার 'জন্ত আকুল আকাজ্ 'আদিয়াছে! যদি বল--“আমার 

এ 



১৫০ যঞ্ধুর্ধ্বদ-সংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

অন্তরিক্ষবৎ বিস্তৃত সন্ভাবসূল অন্তরকে দৃঢ় কর, তাহাতে কি ভাব মনে আসে? মনে হয় 

না কি,-সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্বভাবান্বিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাপ্ত হুইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি গ্রাণ্ত হইতে 
বসিয়াছে, বিবিধ কলুষ-লাগ্চনে লাঞ্চিত হইতে চলিয়াছে !- এখানে প্রার্থনাীকারী সেই সন্ভীব- 
পূর্ণ অন্তরের দৃঢ়ত। সাধনের অর্থাৎ অন্তরকে সংসারের কলুষ-লাঞ্চন হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্ভাবে 

প্রতিঠিত করিবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবা-পরায়ণ হইতে হইলে, ভগৰৎ- 

কার্যে জীবনকে বিনিযুক্ত কারতে হইলে, শিশুর স্তার সরলত। আবশ্যক ;--কুটিল মন 
ভগবৎসেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থন৷ দেখিতে পাই- 
এখানে তাই প্রার্থনার মুখে ফুটিয়াছে এক বিশ্বজনীন প্রার্থনা--:কেবল আমার অন্তর 
সন্তাবে পুর্ণ হইলে হইবে না) পরন্ত মে সন্তাব যেন বিশ্ববাসী সকলকে পরিপূর্ণ করে। 
ফলতঃ, পঞ্চমবর্ষীয় বালক দেই খুবের যে সরলতায় সিংহ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল ; 
ভগবখ্প্রাপ্তিমূলক সাঁরল্য সেইরূপই হওয়া চাই। “আমার অস্তরিক্ষ দৃঢ় হউক'__ বাক্যের 
তাঁৎপর্ধ্য তাই মনে হর,-আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় 'আত্ম- 

নিয়োগ করি ১:আমি যেন বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইর| বিশ্বকে প্রেমবন্তাঁয় ভাসাইয়। দেই ।' 

মৃণ্ঘে আবার বল! হইয়াছে, আমীর প্রাণকে দৃঢ় কর, আমার "অপান” অর্থাত 

শাক্খাকে দৃঢ় কর।, আমাদের প্রাণ গাকিয়াও মে আমন প্রণহীন! 'আমাদিগের 

'লাত্বা থাকিতেও বে আমরা আত্মাশূন্--আন্মহারা, তাহ! কি "মার বুঝাইবায় গ্রয়োজন 

অছে? আমাদের প্রাণ কোথায় ?» "আমরা 'অনারাদে অপরের মখের গাস কাড়িয়। 

ই, ভাই হইয়! ভাইকে প্রবঞ্চনার প্রপু্ধ করি! পিত। পুত্রকে পুন পিতাকে 

প্রতারণায় প্রতাঁরত কার! 'আমাদিগের "আবার প্রাণ আছে! গ্রাম ছিল বটে গে 

দিন শিশুকালে যে দিন পুন্থলিকার গ্রাতও মমতার মঞ্চার হ£ভ$-ক্ষুদ্র একটা কীটের 

বিরোগ-ব্যথার গ্রাথ ফাটিয়া যাঠত ! প্রাণ তো অশেক দিনহ 'চটচতন্ত হইয়। আছে । 

চৈতন্ত থাকিলে আর নিত্য ণৃতন 'অপকর্্ম করিরা, মাখার উপরে বিনি 

শপ 

বগষান নায়! 

সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,- তীহাকেও লুকাইবার চেষ্টা করিতাম ! অপকর্ম কর, 
আর মনকে প্রবোধ দেই,কেহ দেখিতে পাইল না” এই কি চৈতন্তের কাধ্য ? 

চৈতন্ত ছিল বটে তখন-__যখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সন্কুচিত হইয়াছিলাম। 
কিন্ত এখন পাপে এতই অভ্যস্ত বে, পাপ-কাধ্যে এখন 'আর ভয় একবারও কম্পিত 

হয় না! নরবলি প্রদান করিতে কয়িতে জঙ্লাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া উঠে ধে, 

শেষে আর নরহত্যার প্রতি তাহার কে|নও বুত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। - যতই বয়স 

বাঁড়িতেছে, আমরা ততই সেই জহ্লাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহ 

যেন বুরিতে পারিয়াছেন! তাই কাতরকঠে আত্মাকে সম্বোধন করিয়। কহিতেছেন,__ 
“যে চৈতন্তটুকু ছিল, তাহ। তো! হারাইতে বপিয়াছি। আমার সেই চৈতন্টুকু দৃঢ় হউক। 

মন্ত্রে আর প্রার্থনা আছে,--“আমার চক্ষুকে এবং কর্ণকে দৃঢ় কর। আমি যেন 

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হই। কেন? 'আমার কি চক্ষু নাই! এমন, 



১ প্রপাঠক, ৭ অন্বাক |]. কৃষ্ণ-যজুর্ষেবেদ-মন্ত্র | ১৫১ 
ষ্টিশক্তিসম্পন্ন জৌড়া চ্ষুদ্বপ্ন থাকিতে আবার চক্ষুকে দৃঢ় করিবার প্রার্থনা কেন? 
শ্রোত্রও তো বধির নহে!” চোখও দেখিতে পায়, কাণও শুনিতে পায়। তবে আবার 

চক্ষু কর্ণ দৃঢ় করিবার আকাজ্ষা কেন? ভ্রান্ত! সে এ চোখ--এ কাণ নয়! এ 

কি আর চোখ. 1_একি আর কাঁণ! যে চক্ষু ভগবানের 'অনিন্বয-ুস্তি দেখিতে না! পাইল, যে 

শোত্র ভগবানের গুণানুকীর্তন শুনিতে না পাইল; পরস্ত যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট 

বহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্মগ্রশংসা ও পরগ্নানি শ্রবণরূপ বিষয়-বিষে পুর্ণ রহিল ! 

সে চন্কু কি আর চক্ষু-সে কর্ণ কি আর কর্ণ? সাধক এখানে তাই প্রার্থনা 

করিতেছেন,-'আমি যেন সেইরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হই, যে চক্ষু কেবল ভগবানের সেই 

“নবনীরদনিন্দিতকান্তিধরং দ্ূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে--রূপ দেখিতে দেখিতে 

বূপলীগরে ডুবিয়া নায়। 'আর 'আমি যেন সেইরূপ কর্ণ প্রাপ্ত হই-যে কর্ণ কেবল 

তোমারই কগারূপ সুধারসে পরিপূর্ণ থাকে |” আমরা ধাহার নিকট হইতে যে কার্যের 
প্রেরণা লগয়া এ নংসারে আসিরাছি, তাহার স্মতি নিস্থৃত হইয়। এখন অন্ত পথে 

চলিয়াছি। এই মন্ত্র আমাদিগকে দেহ পথ পুনঃপ্রদশন করি; তছে। 

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,--আমাঁর আমুঃকে দৃঢ় কর।” ইহার তাৎপর্য কি? আমি তে। 

্লীনিতই রহিয়াছি !-আমি তো! মরি নাই ! তবে আবার এরপ প্রার্থন। কেন? অতএব বুঝি” 

হইবে, এখানে সে আঁধুর কামনা নাই । এখানকার প্রার্থনা,-“আঁম যে এমন আধুঃ নাহ, 

থেআঘুঃ আমায় সংকন্মোর পথে লইয়া যাইতে পারে। আহার মৈথুন নিদ্রা--এই লইয়াই 
তো জীবন নহে! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে। তেমন আয়ু তো অতি নীচ পাষণ্ডেরও 

অধিকার আছে! প্রার্থ কি সেই আমুঃ দৃঢ় করিবার প্রার্থনা! করিতেছেন ! কখনই তাহা 

মনে করিতে পারি না। সংকর্মশীল পুণ্যপৃত আধুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রজা”, “যোনি, প্রভৃতি দৃঢ় করিবার গ্রার্থনায়ও আমরা একইরূপ তাৎপর্য উপলব্ধি করি। 
প্রজা” বলিতে এখানে আমরা লৌকান্ুরাগ-বিশ্ব"প্রেমই বুঝি) আর “যোনি বলিতে 

উৎপত্তিমূল__সন্ভাব-সমূহের প্রজনন-স্থান হৃদয়মূলকেই লক্ষ্য করে। তাই আমাদের মতে 
'প্রজাং দৃংহ' “যোনিং দৃংহ* প্রভৃতি বাক্যে লৌকান্ুরাগ জনগ্রীতি বা বিশ্বপ্রীতি প্রতিষ্ঠার এবং 

সেই সেই প্রীতির আধার হৃদয়কে সপ্তাবপুর্ণ হইবার আকাজ্া প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূগে, 
মন, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ-_প্রভৃতিকে ভগবানের পরিতৃপ্তি-পাধনের নিমিত্ত নিগ্নোজিত 
করিতে পারিলে, ভাবনা! থাকে কি? তখন কোনও শত্রই আর বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। 
তখন তাহারা আপনা-আঁপনিই আমন্নগত্য স্বীকার করে। তাই, মনকে স্থির করিয়৷ একা গ্রতার 
সহিত ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্ত এবং তৎসাধনভূত ০ অবলগ্বনের নিমিত 
মন্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাই । 

তোমার মন যদি সদ্রৃভি-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবামের অন্থুকল্পা কিরূপে 
লাভ করিবার আশা! করিতে পার? তাই মনফে বল! হইয়াছে - ধত্রমপি+ অর্থাৎ *মন, তুমি 
সদ্বৃত্তি-সমূহের ধারক হুও।” তোমার সন্ভাব-সমুহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্ধিষয়ে 
তুমি আপনাকে দৃঢ় কর্ ভাব এই যে,_সন্তাব সংগ্রবৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে-কষু্র 



১৫২ যুর্যবেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

গণ্ভীর ভিতরে -আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; পরস্ত যাহাতে বিশ্ববাধী সকলের মধ্যেই তোমার 

সভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করিতে পরে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর। তাঁর পর 

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,_-তোমাতে সত্ব-রজঃ-তদ তিন ভাবেরই সমাবেশ 'আছে; কখন কোন্ 
ভাব প্রবল হয়, কখন কোন্ ভাব পধৃুদন্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরত। 

নাই। সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,_-আমার সত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়কে অ।দি 

যেন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই |” ফলতঃ, সঞ্ড।ব বিশ্বব্যাপী হউক, তরি 
ভগবানে স্স্ত হউক--ইহার অপেক্ষ। উচ্চ আঁকাত্াই বা আর কি ' আছে? আর, এ অবস্থায় 

উপনীত হুইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বাকি ঘটিতে পারে? তাই বলি মন! 
সত্বভ।বের ধারক তুমি, তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; 'আর তোমার সত্ববরঞঃ-তম গুণত্রয় 

ভগবানে বিলীন হউক |, 

তাঁর পর পঞ্চম মন্ত্রের বিষ অনুধাবন করুন। চঞ্চল চিন্তবৃত্তিই্ সব্ধ গ্রক|র আনষ্টে৫ 

মূলীভূত। সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাস্কান্ুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন । 

তিনি আত্মোদ্বোধন-পুর্্বক কাহতেছেন,--ছে আমার চি্বৃত্তিশিবহ | তোমর! তগবৎপদ|স্ক18. 

সারী হও। উদ্ধের প্রতি তোমাদের গতি হউক। অতুযুচ্চ যে জ্ঞান, গে জ্ঞ/ন লাঁভের জন্ঠ 
একাগ্রচিত্তে ভগবানের 'আরাধন।র প্রবৃত্ত হও এজঅনস্থার উপনীত হইলে, ভগবান শি 

আর অনুগ্রহ ন। করিয়া নিশ্চিন্ত থ।কতে পারেন ? ভগবানের অনুকম্পা-লাভি, তোগার নিঙ্গেরই 

আয়ত্াবীন। যদি ভগবানের 'অনুকম্প। লাভ করিতে ঢাঁও, চিত্তবৃত্ভিকে একাঞ্র ভাবে 

ভগবানের আরাধনায় স্তন্ত কর।' 

উপসংহারে, ষষ্ট মন্ত্রে, অসদ্বৃত্তি-সমূহের নিরাকরন ব্ষিয়ক প্রার্থনা প্রকটিত। এহ নর 

কপাল-মোচনে যজ্ঞের উপদংহারে গ্রযৌক্তব্য বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন। আমর! 

এই মন্ত্রে নিত-সত্য এবং প্রার্থনা! প্রত্যক্ষ করি। ক্রিয়া-শেষে যেন বৈগুণ্য-পরিহার ;- মন্ত্র 

এমনইভাৰে প্রযুক্ত হইয়াছে ! যাহা হউক, আমরা! মুন্ত্রে ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারি। এখানে 
অজ্ঞীনরূপ আবরণ অপসারণে শুত্রজ্ঞান-গ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আকাজ্ন প্রকাশ 

পাইয়াছে বলিয়৷ মনে করি ॥ (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--৭ অনুবাক ) ॥ 

অফ্টমঃ মন্ত্রঃ | 
(গ্রথমৌইইকঃ1| প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোহনুবাকঃ।) 

"| .. | 00 | ] 
(১) সং বপামি। (২) সমাপো অন্তিরগ্মত সমোষধয়ো। রসেন সং 

[ পাল 
রেবতীর্জগতী ভিম্মধুমতা ন্মধুমতীভিঃ স্যজ্যধ্বমূ | 

| ূ | 
" (৩) অপ্তযঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমপ্তিঃ পৃচ্যধ্বং | 



১ প্রপাঠক, ৮ অন্বাক।]  কৃষ্$-যভুর্ষেদ-মন্্র। ১৫৩ 

| | ৃ | 
(8) জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি। (৫) অগ্ুয়ে ত্বাধ্মীষোমাভ্যাং। 

(৬) মখস্ত শিরোহসি। (৭) ঘর্মোহসি বিশ্ীযুঃ। 

| | ৰ 

৬ উরঙ্োরু তে বজ্ঞপতিঃ প্রথতাং। (৯) দ্ং গৃহীষ 
| | | 

(৯০) অন্তরিতং রক্ষোহস্তরিত। 'অরাতয়ে। | 

| *. | | ূ 
(১১) দেবস্তা সবিতা শ্রপয়তু বধিষ্টে অধি নাকেহগ্িন্তে 

| | 
তনুবং মাঁহতি ধাক। (১২) অগ্নে হযং ক্ব। 

ূ 
(১৩) সং ব্রন্দণা পৃচ্যন্ব। (১৪) একতায় বা ছ্বিতায় 

| | 
স্বাহ। ত্রিতায় স্বাহা ॥ ৮॥ 

ঈং সঃ 
রং 

পদ-পাঠ| 

] | 
(১) সমিতি । বগামি। (২) সমিতি। ৮ পনি অগ্মত। দমিতি। 

ও | | | 
ওষধয়ঃ| রসেন। সমিতি। রেবতী: | জগতীভিঃ। ভীত 

র্ 

] 
মধুস্সতী, | হত দু নতীভি:। | স্জ্যধ্বমূ। 

কফ-্যনুবেধেদ-”২০ 

গর গড থা ধা ভাটি জে 



১৫৪ য্ুর্ধ্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক । 

1 
ও অন ই পরীতি। গ্রজাতা ইতি প্র--জাতাঃ । নথ সমিতি | 

ৃ | | 
অততিরিত্যৎসভিঃ। পৃচ্যধ্বমূ। (9) জনয়ত্যৈ | সা সমিতি। যৌমি। 

| | | | 
৫৫) জগররে। বা । নোমানী লো (৬) মধ শিরঃ। অসি। 

| 
(৭) ঘন্মঃ। অসি। বিশ্বাবুরিতি বিশ্ব__আঘুঃ। 

] | 
(৮) উকু। প্রথন্ব। উরু । তে। বজগাতিরিতি যঞ্জ--পতিঃ | প্রথতাম। 

গ্রাঃ গর 905 ছে ভি ০ খাটি অজ গত প্রা গু হাটি ওঃ 

| | 
০৯) ত্বচম্। গৃহীঘ। (১০) অস্তরিত মত্ত ইতদ্। রক্ষঃ | 

| 
অন্তযিতা। ইত: »ইতাঃ। অরাতয়ঃ | 

| | | 
০১৯) দেবঃ। ত্বা। সবিতা। শ্রপয়তু। বধিষ্ঠে। অধীতি। নাঁকে। অগ্নিঃ। 

| | 
ডে। ভাবে্। মা। অতীতি। ধাক্। (১২) অগ্নে। হব্যদ্। রক্ষত্থ। 

] | 
(১৩) সমিতি । ব্রহ্ষণা ৷ পৃচ্যন্থ। 

| ৃ ] | [ | 
(১৪) একতায়। ন্বাহা। দ্বিতায়। স্যাহ!। ত্রিতায়। শ্বাহা। ৮॥ 

গা ০ 
রী 



১ প্রপাঠক, ৮ অনুবাক। কৃষ-য ছুর্বেেদ-মন্ত্র। ৫৫ 
মর্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা | 

১। হে মম শুদ্ধসত্বরূপঃ হবিঃ | ত্বাং “সংবপামি (ভগবৎকর্খন্থ সম্যক নিয়োজয়ামি 

ইতি ভাবঃ )। উদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্র । অত্র আত্মানং ভগবতি সংস্সনায় সন্ধরঃ বর্ততে। 
২। (ক) “আপঃ (অশ্মাকং শুদ্ধসত্ভাবাঃ ) “অত্ভিঃ ( সত্বসমুদ্রেণ সহ ) “সং, ( সম্যক্- 

প্রকারেণ ) "অগ্াত' ( গচ্ছত, যদ্বা_সশ্মিলিতাঃ ভবস্ত ইত্যর্থঃ )। 
(খ) অপিচ “ওষধয়ঃ ( কর্ণক্ষয়েন ক্ষয়হুচকানি জীবনানি ইতি ভাবঃ ) “রসেন, (স্নেহ- 

রসম্বরূপেণ ভগবতা৷ সহ ইতি যাবৎ ) “সং? ( সংগচ্ছস্ত, সন্মিলিতানি ভবস্ধ )। 

(গ) “রেবতী” ( অশ্মাকং শুদ্ধসত্বভাবাঃ ) “জগতীভিঃ” (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) তথা "মধু- 

মতীঃ (অন্মাকং মাধূরধ্যভাবাঃ ইত্যর্থঃ ) “মধুমতীভিঃ ( মাধুষ্যময়তগবদিভৃতিভিঃ সহ) 
'কজ্যধবং' ( সংস্থষ্টাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবস্ ইত্যর্থঃ )। 

৩। হে মম শুদ্ধসত্বভাবাঃ! যুয়ং “অস্থ্যঃ£, ( স্বসমুদ্রেভযঃ ) “পরি ( পরিতঃ, সম্যক্ 
ইত্যর্থ:) “প্রজাতাঃ (উৎপন্নাঃ) "স্থ (ভব্থ ); অতঃ যুয়্ং “অদ্ধিঃ ( সত্বসমুদ্রে--ভগবতি 

ইনি ভাবঃ ) “সং পৃচ্যধবং (সম্যক সংপৃক্তাঃ ভব্ত, সম্মিলিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ )! 
৪| হে মনঃ। “ছনয়ত্যৈ (সগ্ভাবসংজননার্থং টত্যর্থঃ ) তব (ত্বাং) “নংযৌমি, 

( মিশ্রীকরোমি--ভগবত। সহ ইতি ভাবঃ, যদ্বা-_-ভগবৎকর্মস্থ নিয়োজয়ামি )। 

৫। হে মনঃ। "নবী (তত্বাং) থঅগ্নয়েশ (প্রজ্ানহ্বরূপিণে, যদ- প্রজ্ঞানস্বরূপায় 

ভগবতগ্লীতয়ে ইতার্থঃ) তথা “অন্বীষোমাভ্যাং' (জ্ঞনিভক্কীক্বপাভযাং অগীষোমদেবাত্যাং ) 

হসংক্কৃতং সংপথানুবন্থিং হা করোমি ইতি শেষঃ। 
৬। হে মনঃ! ত্বং “মখস্ত” (.সৎকন্ধণঃ ইতি ভাবঃ ) শিরঃ, €(শিরে।রপং উনত- 

স্থানং, শ্রেষ্টসম্পাদকঃ বা ইত্যর্থঃ) প্অিসি* (বসি )। মনঃ হি মুলং। মনং বিনা কমপি 
কর্ম সুসম্পাদিতং ন ভবেৎ ইতি ভাবঃ | 

৭। হে ভগবন্! ত্বং “র্শ্* (প্রকাশণালঃ) “বিশ্বাযুঃ (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ ) “অসি 

(ভব্সি)। ভগবানেব বিশেষাং সর্বেষাং প্রকাশরূপঃ আযুংন্ববূপশ্চ ইতি ভাবঃ। 
(৮) হে ভগবন্! ঘং “উরুপ্রথা+ (বহুযু প্রখ্যাতঃ ) কউরপ্রথস্ব” ( বনুভাবেষু 

প্রখ্যাতঃ ভব)। পাপিনাং "রিত্রাণায় তগবান প্রখ্যাত এব) অন্মৎসদৃশানাং গাঁপিনাং 

পরিত্রাণায় তন্ত মাহাঁত্মযং বহুনস্তী্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা । হেভগবন্! “তে (তব) 
'যক্তপতিঃ ( অয়ং অর্চনাকারী ) 'উর্প্রথতাং ( সৎকর্ম্দীণি বিশেষেণ প্রখ্যাতঃ ভবতু )। 

৯। হে ভগবন্! ত্বং “ত্বচং ( অজ্ঞানরূপমাবরণং, অহংজ্ঞানং ইতি ভাবঃ; অথব! 

বহিরাব্রণং পাঞ্চভৌতিকং দেহং ইতি যাবৎ ) "গৃহীঘ+ ( প্রতিগ্রহণং কুরুঘ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ )। 
হে ভগবন্! মর্দীয় অস্তরস্থং জ্ঞানবাধকং অজ্ঞানমুলকং ভাবং সর্বথা জানালোকপ্রদানেন 
বিদুরয় ইতি ভাবঃ | 

১*। তেন রক্ষণ (শক্রঃ, দুর্কূদ্ধিরূপঃ ) “অস্তরিতং (বিনাশিতং) তবু। 
তথা “অরাতয়ঃ (সন্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্ঘঃ) “অন্তরিভাঃ ( বিদুরিতাঃ, 

বিতাঁড়িতাঃ বা) ভবস্ত ইতি শেষঃ | 



১৫৬ যঞ্জর্ধ্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অইকে | 

১১। হে ভগবন্! “সবিতা দেব* (মম হদিস্থিতঃ গ্োতমানঃ জানন্যঃ ইতি 
ভাঁবঃ) “বর্ষিষ্ঠে' (সমুক্ধতে ) “নাকে (হ্ৃদয়রূপে অতিবিস্তৃতে স্বর্গে ইতি যাবৎ) 
ত্বা” (ত্বাং) শ্পয়তু” ( প্রতিষ্ঠাগয়তু ); অপিচ 'অগ্নি+ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ ) 
তে (তবস্বন্ধিনং ) “তন্ুবংং (আবরণং) “অতি” ( অতিক্রম্য ) "মা ধাক্* (মা 
গচ্ছতু-_প্রজলতু ইত্যর্থঃ )। ভগবৎসন্বন্ধিনং জ্ঞানং বিনাশং ন যাতু ইতি ভাবঃ, অথবা 
অগ্নিঃ, (মম সংসারসস্তাঁপঃ ইতি ভাবঃ) “তে” ( তব সন্বন্ধিনং জান, যন্থা--তব সত্তাং ) “মা 
অতিধাঁক্* ( অতিশয়েন ভগ্মীভূতং মা কুরু ইত্যর্থঃ)। 

অথবা 

হে মনঃ! “সবিতা” (নির্মলজ্ঞানস্বূপঃ ) “দেব: (গ্ভোতমানঃ, ভগবান ) "তথা, 

(ত্বাং) ববর্ষিষ্টে (অতিগ্রবৃদ্ধে, চিরস্থায়িনী ) “নাকে” (সর্বব্ধছুঃখরহিতে চিরশাস্তিময়ে 

স্থানে) অধধি (অধিকং যথা স্তাৎ তথা) শ্রপয়তুঁ (পরিপরং করোতৃ, উৎকর্ষং 
সম্পাদয়তু )। “অগ্নিঃ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্রিঃ) “তে (তব) “তন্ুবং ( প্রতিবন্ধকং, 

চাঞ্চল্যজনকং আবরণং ) “অতি” ( অতিক্রম্য, পরিহৃত্য ইত্যর্থঃ) “মা ধাক্ (ম! প্রজ্জলতু 
ইতি ভাবঃ)। অথবা, “অগ্নিঃ” (মম সংসারসন্তাপঃ ইতি ভাবঃ ) “তে” ( তব-সন্বদ্ধি জ্ঞানং, 
তব সত্বাং বা) “মা অতিধাক্” ( নিঃশেষেণ বিদগ্ধং ভন্মীভূতং বা মা কুরু ইত্যর্থঃ )। 

১২। “অগ্রে (হে জ্যোতির্শর প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্)! ত্বং তৎ “হব্যং ( আহ্বনীয়ং, 
মম ব্গতং শুদ্ধসত্বভাবং ইত্যর্থঃ) “রক্ষণ” (পায়, ইহলৌকপরলোকসম্বন্ধিবাধকাঁন্ অপস্থত্য 
চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাঁবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামলকঃ| ত্বং হি বিশ্বরূপঃ ইতি মত 
মনানুরাগং সন্ভাবং চ ত্বরি সংন্তস্তং করোমি। তদনুরাগঃ বিশ্ব ব্যাপ্পোতু ! ত্বং চ সম্ভাবং 

সংরক্ষ ইতি ভাবঃ। 

১৩। হে হবিঃ - শুদ্ধসবরূপঃ ইতি ভাবঃ! '্রহ্গণা” (ভেগবতা সহ ইত্যর্থঃ ) “সংপুচ্যন্ব* 
(সম্মিলিত; ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মা পরমাত্মনি প্রবিশতু ইতি ভাবার্থঃ। অথবা! জ্ঞান- 
ডক্তিরূ্পং হে হবিঃ! বর্ষণ (ভগবৎকর্ম্ণা সহেতি ভাবঃ ) সংপৃচ্যন্বয ( সন্মিলিতঃ ভব )। 

মম কর্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ। 
১৪1 হে মনঃ! “একতায়* ( একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ ব্যাপ্তং পরমাত্বব্রক্মরূপং দেবং 

উদ্দিগ্ত ইত্যর্থঃ) "ত্বা” (ত্বাং) "স্বাহা” (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ) সুহ্তমন্ত 

মমানুষ্ঠানংস্মম আত্মদানরূপং যজ্ঞং বা। হে মনঃ! ত্বাং অদ্বিতীয়ায় -ব্রঙ্গজ্ঞানায় প্রেরয়ামি 

ইতি ভাবঃ। 
(খ) হে মনঃ! দ্িতায়” (প্রক্কৃতিপুরুষরূপেণ অথবা জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ ্বপ্রকাশং 

দেবদয়ং উদ্দিগ্ত ) ত্বাং 'ন্বাহা” (স্বাহামন্ত্েণ প্রেরয়ামি, সুহৃতং সুসিদ্ধমন্ত মমানুঠান্ুং_মম 
আত্মোৎসর্গরূপং যন্তং ইত্যর্থ; )। যঃ দেবঃ জগতি প্রক্কতিপুরুষরূপেণ জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ বা 
ঘিধা বিভজ্য আত্মানং বিজ্তারয়্তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাত্মাীনং অন্নসন্ধেহি ঈতি 
মম ত্বয়ি নিয়োগঃ ইতি ভাঁবঃ। | 



১ প্রপাঠক, ৮ অন্গুবাক |] কৃষ-যর্ধ্বেদ-মন্তু ১৫৭, 

(গ) হে মনঃ! ত্বাং “ত্রিতাক। (ত্রিতং, ভ্রিলোকব্যাপিনং বিশ্বব্যাপকং বা! গুণত্রয়া- 

আকং অনাদিদেবং উদ্দিশ্ত ইত্যর্থঃ) ম্বাহা” (স্বাহামন্ত্রেণ মিবেদয়ামি ; সুহুতং সুসিদ্মস্ত 

মম উদ্বোধনষজং ) মন্ত্রোয়ং আয্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ | ( ১অ--১প্র--৮অ)॥ 

বঙ্গানুবাদ। 
১। হে আমার শুদ্ধসত্বরূপ হবি! তোমাকে সম্যক্রূপে ভগবত” 

কার্ধ্যে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক । এখানে আত্মাকে 
পরমাত্মায় সংন্যস্ত করিবাঁর সন্বল্প বর্তমান )। 

২। (ক) আমীদের আপন্বরূপ শুদ্ধসত্তৃভাঁব, সত্ত্দমুদ্রের মহিত সম্যক- 

প্রকারে সম্মিলিত হউক । 

(খ)ট অপিচ, আপন্বরূপ আমাদের সেই শ্লেহসত্ভাব, আমাদের এই 
ওষবীম্বরূপ কম্মফলাবসানে ক্ষয়দূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহকেও ম্নেহরসময় 
ভগবানের সহিত অচ্ছ্ছ্েভাবে সম্মিলিত করুক | 

(গ) আমাদের শুদ্ধসত্বভাবসমূহ বিধবাপী সকলের সহিত সম্মিলিত 

হউক; এবং আমাদের মাঁধূর্ব্ভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্ধিভূতির সহিত 
সম্মিলিত হউক । 2 1 | 

৩। হে আমার শুদ্ধসত্তৃভীবসমূহ ! তোমরা! সম্যক্প্রকারে সত্ত্সমুদ্র 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছ। অতএব তোমর। সেই সত্ব্পমুদ্র ভগবানে সম্যক্- 

প্রকারে সম্মিলিত অর্থাৎ বিলীন হও । 

৪1 হেমন! সন্ভাবসংজননার্থ তোমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত 

করি অথব। ভগবৎকন্মে বিনিযুক্ত করি । 
৫! হেমন! প্রজ্ঞানব্রূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অপিচ জ্ঞাঁন- 

ভক্তিরূপী দেবতাদ্বয়ের গ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে হুসংস্কত ও সৎপথানুব্তী 
করিতেছি । 

৬। হেমন! তুমি সৎকর্ধের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। (ভাৰ এই 
যে,_মনই মূল। মন ভিন্ন কোনও কার্ধ্যই হুসম্পার্দিত হয় না)! 

৭। হেভগবন্! আপনি প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন। (ভাব এই 
যে--ভগবানই বিশ্বের সকলকেই প্রকাশ করেন এবং তাহারিগের প্রাণ- 

স্বরূপ হয়েন )। 



১৫৮ যণ্ুরের্দ-সংহিতা |. [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

৮| হে ভগবন্! আপনি বহু প্রকারে প্রখ্যাত আছেন। আবার 

বহু ভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাঁপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান 
সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিভ্রাণ-সাঁধনে তাহার 
মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক )। হে ভগবন্! আপনার অঙ্চনাকারী বহুবিধ 
সগকর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক । 

৯। হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ -অহংজ্ঞান অথব। 

আমার বহিরাবরণ-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে গ্রহণ করুন। (ভা 
এই যে,_হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ জ্ঞানাবরণকারী অজ্ঞানকে 
জ্ঞানালোক-প্রদানে সর্ববতোভাবে বিদুরিত করুন )। 

১০ তাহাতে আমাদের ছূর্ববদ্ধিরূপ শঞ্রু বিনষ্ট হউক ; এবং সপ্ভাব- 
প্রতিবন্ধক রিপুশক্রগণ বিদুরিত অর্থাৎ বিনষ্ট হউক। 

১৯। হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ গ্যোতমান্ জ্ঞানসূর্ধ্য (কর্মের 

দ্বারা সমুন্নত ) আমার হুদয়রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অপিচ, 
হে আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞনাগ্রি! আপনার সম্বন্ধি আবরণকে অতিক্রম 

করিয়। যেন আপনি গমন ন। করেন। (ভাবার্থ-_-ভগবৎসম্বন্ধি জ্বীন যেন 

বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়)। অথব।, সংসার-সন্তাশপরূপ অগ্রি যেন তোমাকে 
নিঃশেষে দগ্ধীভূত ন| করে ( অঙ্গারে পরিণত না করে )। 

অথবা, 

হে মন! নির্মল জ্ঞানম্বরূপ দেই ভগবান তোমাকে চিরস্থায়ী চির- 

শীস্তিময় স্থানে (স্থাপন পূর্বক ) সর্ববথ| তোমার উন্নতিসাধন করুন! 
অপিচ, সংসার-সম্তাপরূপ অগ্নি ষেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়। অঙ্গারে 

পরিণত না করে। 

১২। হে জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানত্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই 
হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন ( অর্থাৎ 
ইহলোক পরলোক সম্বন্ধি শক্রদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করুন )। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,__হে ভগবন্! আপনি 
বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সম্ভীব আপনাতে সংন্বাস্ত 

করিতেছি । আমার - সেই. অনুরাগ সার! বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক, আপনি 
আমার সম্ভাব সংরক্ষণ করুন )। 



১ প্রপাঠক, ৮ অন্বাক। ] কৃষ্ঃ-যজুবেবদ-মন্ত্র | ১৫৯ 

১৩। হে শুদ্ধসত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। 

(আত্মা পরমাত্বায় প্রবেশ করুক--এখানে এই ভাঁব পরিব্যক্ঞ )। 
অথবা হে জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্টোর সহিত 
মিলিত হও। ( আমার কর্ম জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হউক )। 

১৪। (ক) হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রন্মের উদ্দেশ্যে স্বাহা-মন্ত্ে 
নিয়োজিত করিতেছি ! আমার আত্মদানরূপ যজ্ঞ স্হুত বা স্থসিদ্ধ হউক । 

( ভাবার্থ-_মন যেন অদ্বিতীয় ব্রঙ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় )। 

(খ) হে মন! তোমাকে সেই প্রকৃতিপুরুষরূপে অথব! জ্ঞানক্রিয়া- 
রূপে প্রকাশমান দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহামন্ত্রোচ্চারণে প্রেরণ করিতেছি । 

আমার আত্মোৎসর্গরূপ শুভ অনুষ্ঠান স্থসিদ্ধ হউক! (ধিনি পুরুষ ও 

প্রকৃতি--এই ছুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া আছেন, হে মন, তুমি সেই পরমাত্নার সন্ধানে নিযুক্ত হও )। 

(গ) হে মন! সত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবরূপে প্রকাশমান সেই 
ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রে তোমীকে নিবেদন করিতেছি । আমার 
উদ্বোধনযজ্ঞ স্থছৃত বা স্ুুসিদ্ধ হউক। (১অষ্টক--১প্রপাঠিক--৮অনু ) ॥ 

গং 
১৯ 

মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণাচাধ্যকতং )। 

সপ্তমে কপালোপধানমুক্তং ততন্তপ্তেমু কগাঁলেযু লব্বীবসরত্বাদষ্টমৈ পুরোডাশ- 
শপণমভিধীয়তে | 

১। “সংব্পামি ।৮-সংবপামীত্যন্তাহ্য়াতন্ত মন্ত্ন্ত শেষং পুরযিত্বা বিনিয়োগঃ কলে 
দর্শিতঃ--"অথোত্বরেণ গার্পত্যমুপবিস্ত বাচংযমক্তিরঃপবিত্রং পাত্রযাং কষ্ণাজিনাৎ পিষ্টানি সংবপতি 
দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেংস্থিনোর্বাহভ্যাং পুষ্ণে হস্তাভ্যামগয়ে জুই৬. সংবপাম্যগীষোমাভ্যা- 

মমুক্সা অমুস্া ইতি” ইতি। 
অপেক্ষিতন্থানে প্রযোক্তব্য ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমেব নির্বাপপেষণযোর্দেবস্ত ত্বেতি মন্ত্র 

ঘিরায়াতঃ। অত্রানায়াতমপ্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচ্টে--“দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ 
্রস্থত্যৈ। অশ্থিনৌর্বানুভ্যামিত্যাহ । অশ্বিনী হি দেবানামধবধূ্যু আন্তাং। পুষে 
হ্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। সংবপামীত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনানি সংৰপতি” (ব্রা* কা* ৩ 
প্র ২ অ* ৮) ইতি॥ টি 

২। প্সমাগো অস্ভিরগ্রত সমোষধয়ো রসেন স৬. রেবতীর্জগতীতির্শধুমতীর্্ধুমতীতি: 
ক্জ্যধ্যম্।”-- বৌধায়নঃ-০প্রলীতাভ্যঃ ক্রবেখোপহত্য বেদেনোপবম্য. পাণিং চাত্ধায়ৈবং 



১৬০ যূর্য্বেদ”্দংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম জ্টক। 
মনকীত্যন্তা 'উতনীয়্াধীয়মানাঃ গ্রতিমন্ত্রয়তে সমাপো অস্তিরগত দমোধধয়ো রসেন স৮রেব্তী- 
আগতী তির্গরধুমতী্ধূমতীতিঃ ক্জ্যধ্বমিতি” ইতি। 

পুর্বং চমসে সংগৃহীতা আপঃ প্রণীতাঃ। তপ্তা আগো মাস্তাঃ। আপক্তম্বেন তু 
প্রণীতামাত্রেইয়ং মনস্ত্রো বিনিযুক্তঃ--"ক্রবেণ প্রণীতাত্য আদায় বেদেনোপবম্য সমাঁপো 
অত্িরগ্গতেতি পিষ্টেঘানয়তি” ইতি। প্রণীতা আপো মাস্তীভিরতিঃ সংগচ্ছন্তাং। 
পিষ্টরূপা ওষধয়ো দ্দিবিধোদকরসেন সংগচ্ছন্তাং। কিং চ হে আপো যুয্ং সর্বসন্তাভি- 

'ৃদ্ধিহেতুত্বাত্ন্বারা ধনবত্যঃ ম্বতাবতো মাধুর্যবত্যশ্চ। ওষধয়োহপি জঙ্গমরূপপস্থতিবৃদ্ধি- 
হেতুতয়া পণডরূপধনযুক্তাঃ স্বভাবসিদ্ধন্থাছত্থেন মাধুর্যবত্যশ্চ। ততঃ পিষ্টক্নপাঁতিস্তাতিরোষধীতিঃ 

সংস্থষ্টা ভবত। মন্স্ত পুর্ববতাঁগে জলৌষধিসঙ্গমন্ত ফলমাহ-_“সমাপো অস্তিরগ্মত সমোষধযো 
সেনেত্যাহ। আপো বা ওষধীর্জিন্বত্তি। ওষধয়োইপো জিন্বস্তি। অন্ত বা এতাসামন্তা 

জিম্বতস্তি। তল্মাদেবমাহ” (ব্রাণ কাণ ৩ প্রণ ২ অণ৮) ইতি। জিন্বস্তি প্রীণয়স্তি। 
যন্থপ্যচেতনানীমপাঁমোষধীনাং চ নান্তি প্রীতিস্তথাপি পুরৌডাঁশরূপেণ দেবপ্রিয়হেতুত্বাত্ত- 
ছুপচার। ন হি কেবলেন জলেন পিষ্টেন বা পুরোডাশঃ সম্ভবতি কিং ত্বন্টোন্তমেলন- 
রূপেণ শ্রীণনেন। যশ্মাত্তাসামপামোষধীনাং চ মধ্যেন্তা আপোহন্তা ওষবীঃ গ্রীণয়স্তি। 
অন্ঠাশ্চৌষধয়োহন্তা অপঃ গ্রীণয়স্তি। তশ্মান্ন্ত্রঃ সমোষধয়ো রসেনেত্যেবং তে । উত্তরভাঁগে 
মাধুধ্যসম্পাদনং ফলমাহ-_“সং রেবতীর্জগতীতিশ্দ্ধুমতীর্মর্ধুমতীভিঃ স্যজ্যধ্বমিত্যাহ। আগে! 
বৈ ক্নেবতীঃ। পশবো জগতীঃ। ওষধয়ো মধুমতীঃ। আপ ওষধীঃ পশূন্। তানেবাম্মা 
এক্ধা স৮স্জ্য। মধুমতঃ করোতি” (ব্রা" কাণ ৩ প্রৎ ২ অ*৮) ইতি॥ 

৩। প্ন্তঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমত্তিঃ পৃচ্যধবম্।”- বৌধায়নঃ--“অথানুপরিপ্লাবয়ত্যন্তযঃ 
গরি গ্রজাতাঃ স্থ সমস্তিঃ পৃচ্যধবমিতি” ইতি। আগন্তত্বঃ--“অন্ত্যঃ পরি প্রজাতা ইতি 
তণ্তাভিরমপরিপ্লাব্য” ইতি ॥ পরিপ্লাবনং পিষ্টহ্ত সর্বত অর্দ্রীকরণং। হে পিষ্টরূপা ওষধয়ে! 

রং পূর্ববমন্ত্য উৎপন্নাঃ স্থ। ততৌহ্থাপ্যত্তিঃ সম্পৃক্তা ভবত। মন্ত্রেণ পরিপ্লাবনং বিধত্তে_ 
“জস্ত্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমস্তিঃ পৃচ্যধবমিতি পর্ধ্যাপ্লাবয়তি। যথা সুবৃষ্ট ইমামন্থুবিস্যত্য | 
আপ ওধধীর্মহয়স্তি। তাদৃগেব তং” (ত্রী* কাঁ* ৩. প্র* ২ অণ ৮) ইতি। যথা গর্জন 
শবৃষ্টে 'সত্যাপো ভূমিমন্গ্রধিশ্তোষধীর্কর্দয়স্তি তথাবিধমিদং পরিপ্লীবনং জলেন পিষ্টে সর্বতঃ 
প্লীবিতে সতি পুরোভাশনিশ্পত্তেঃ ॥ 

| “্জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি”--কল্পঃ--“সং যৌতি জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমীতি” ইতি। 
হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট ত্বাং হস্তা্থুলিমর্দমেন সম্যঙ্মিপ্রী করোমি। এতচ্চ বজমানত্য 
শুক্রশোণিতমিশ্রণেনৈব প্রজোৎগত্য়ে সম্পগ্ভতে। এতদেব ধিশদয়তি--“জনয়ত্যৈ ত্বা সং 
যৌমীত্যাহ। প্রজ! এবৈতেন দাধার” ( ব্রাণকা ৩ প্র* ২ অ* ৮) ইতি। 

৫1 “অগ্রয়ে দ্বাংমীযোমাভ্যাম্/--কল্সঃ--“সংযুত্য ধ্যু (ধ্যু) হাতিমৃশত্াগ্নয়ে ত্বাহী- 

যোমাভ্যামমুন্ধা অগুগ্তা ইতি যখাদেবতং” ইতি । ত্বামহং ম্পৃপামীতি শেষঃ। অসাস্বর্ঘ্যং মনু" 
গুযোজনমিত্যাহ-- “রয়ে স্বাংগীযোমাত্যামিত্যাহ ব্যাবৃত্ৈ” (ত্রাণ কাণও গ্রণ ২ আণ ৮) ইতি ॥ 

৬। প্মখন্ত শিনোইপি"স্প্ফগাস্পিওঁধ: করোতি মখন্ত পিরোৎসীতি” ইতি। 



১ শ্রুপাঠক, ৮ অঙ্বাক 31] কৃষ্ণ যজুর্বেদ-মল্ত । ১৬৯ 

বিশদীকৃত্য ব্যাষ্টে--ণ্নখম্ত শিরোহসীত্যাহ। জ্ঞো বৈ মখঃ। উন্তৈতচ্ছিরঃ। 
যপুরোডাশঃ। তন্মাদেবমাহ” (ব্রা কা” ৩ প্র ২ অত ৮) ইতি ॥ 

৭। কল্পঃ-_“ঘর্মশোহসি বিশ্বাযুরিত্যাগ্নেয়ং পুরেডেশমষ্টান্থ কপালে- 

ঘবিশ্রয়ত্যেবমুত্তরমুত্তরেযু” ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং তগ্তকপালাবস্থানেন দীপ্তো দেবতা 
যোগ্যত্বেন কৃৎস্াধুঃপ্রদশ্চাসি। বিশ্বমাবুর্যস্েতি  বন্ুত্রীহেরাযুশ্ররদত্ব মিত্যেবাত্রার্থ ইত্যাহ-__ 
“ঘন্দোহসি বিশ্বাযুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাইবূর্জজনানে দধাতি” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ৮) ইতি॥ 

৮। “উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ গ্রথতাম্।৮ কল্পঃ_উক প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ 

প্রথতামিতি পুরোডাশং প্রথয়ন্ সর্ব[ঁণ কপালান্যতি প্রথয়ত্যতুঙ্গননপূপাকৃতিং কৃর্মন্তেব প্রতি- 

ক্কৃতিমশ্বশফমাত্রং করোতি” হতি ॥ হে পুরোডাশ ত্বং বহু থা তবতি তথা বিস্তীর্ণ! ভব। 

ত্বদীয়ো যজমানোহপি প্রজাদ্দিভিঃ প্রথিতোহস্ত। যজ্ঞপতের্বিস্তারং দর্শয়তি-_-“উরু 

প্রথস্থে'র তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ । ষজমানমেব প্রজরা পণশুভিঃ প্রথয়তি” (ক্রাণ কা ৩ 

প্র ২ অ* ৮) ইতি॥ 

৯। দত্বচং গৃহীঘ”_ কল্পঃ-ত্বচং গৃহীঘেত্যতিঃ শ্লক্ষী করোত্যনভিক্ষারয়ন্” ইতি। 
হে পুরোডাশ ত্বমত্তিঃ শ্লক্ষীভৃতাং ত্রচং স্বী কুরু। নিয়োন্নতভাবপরিহারেণ ত্বক্সাদৃশ্তে সতি 

পুরোডাশঃ সদেহো ভবতীত্যাহ__“ত্বচং গৃহীদেত্যাহ। সর্ধমেবৈন৬ সতন্থং করোতি” 

(ব্রা, কান্ত প্রণ২ অণ৮) ইতি। শ্লিক্ষীকরণং বিবত্তে -“অথাপ আনীয় পরিমান্টি। 
মাস এব তত্বচং দধাতি। তন্ম।ত্বচা মা৬ সং ছন্নং” (ব্রা কাণ ৩ প্র ২ অণ ৮) ইতি। 

তত্তেন মার্ডনেন পিষ্টরূপে মাংস এব শ্লক্ষত্বরূপত্বচং স্থাপয়তি। ততো লোকে সা২পি 
তথা দৃশ্ততে ॥ 

১০। প্অন্তরিত৬. রক্ষোহস্তরিতা অরাতয়ঃ।৮__কল্পঃ__“্অস্তরিত৮_ রক্ষোহস্তরিত। 
অরাতয় ইতি সর্বণি হবী্ষি ত্িঃ পর্য্যগ্রি কৃত্বা” ইতি । দর্ভৈদ্দীপ্ৈঃ পুরোডাশস্য পরিতো রক্গসাং 

সংশেধনং পর্্যগ্রিকরণং॥ অনেন পধ্য গ্লিকরখেন রাক্ষপজা তির্ব্যবহিতা । শত্রবোহপি ব্যবহিতাঃ। 
তদেতদিধন্তে_ঘর্মো বা এষোহশান্তঃ। অদ্ধনাসেহদ্ধদাসে প্রবুজ্যতে । যৎপুরোডাশঃ। 

স ঈশ্বরো জমান” শুচাহগ্রদহঃ | পরধ্যগ্রি করোতি। পশুমেবৈনন্নকঃ। শাস্ত্যা অপ্রদাহীয়” 

(ব্রা কাণও৩ প্রণৎ২ অত ৮) ইতি। পুরোডাশো যোহস্তি স এষ দীপ্যমানোহগ্রর্ভ্ব 

কদাচিদপি ন শাম্যতি প্রতিপক্ষং তণ্ডকপালৈঃ সন্তপ্যমানত্বাৎ। স চ তাপেন যজমানং 

প্রদগ্থুং সমর্থঃ। তত্র পশুপ্রচারেণ পর্ধ্য গ্লিকরণেন পুরোডাশে পশৌ কৃতে সতি প্রদীন্তাগরি- 

রূপপপ্িত্যাগেন শান্তো ভূত্বা যজনমানং ন প্রদহতি। আবুন্তিং বিধন্তে পত্রিঃ পর্য্যগ্রি করোতি। 

্র্যাবৃদ্ধি ষজ্ঞঃ। অথেো রক্ষসামপহত্যৈ” (ব্রা কা" ৩ প্রৎ ২ অ* ৮) ইতি। মন্ত্র 

ব্যাচষ্টে__“অস্তরিত৬. বক্ষোহস্তরিতা অরাতয় ইত্যাহ। রকষসামস্তহিটত” (ত্রাণ কা ৩ 
প্রণ ২ অ*৮) ইতি॥ 

১১। প্দেবন্থা সবিতা শ্রপযতু বধিঠে অধি নাকেংগ্িস্তে তন্ছবং মাহতি ধাঁক্”__বৌধায়নঃ 
-_-“পুরোডাশ৬, শ্রপয়তি দেবস্া সবিতা শ্রপয়তু বধিষ্ঠে অধি নাকেহপ্লিস্তে তন্নুবং মাহতি 
ধাগিতি” ইতি। আপত্তন্ো মন্তরতেদমাহ-_“দেবন্থা সবিতা শ্রপযবিতযু্মকৈঃ প্রতিতপত্যগি্তে 

-২১ 



১৬২ যক্জুর্ধবেদ-সংহিতা | | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

তনুবং মাংতি ধাগিতি দর্ভৈরভিজ্লয়তি”, ইতি । হে পুরোডাশ প্রবৃদ্ধে নাকনায়্যগ্সো ত্বামধিশ্রিত্য 
সবিতা দেবঃ পক্কং করোতু। অয়মগ্রিস্তব শরীরস্ত তশ্দমীভাবরূপমতিদাহং মা করোতু। 
সবিতৃপদন্ত নাকপদস্ত মাহতিধাগিত্যন্ত চাতিপ্রীয়মাহ-_“পুরোভীশং বা অধিশ্রিত৬, 

রক্ষা্স্তজিঘাঞসন্। দিবি নাকো! নামাগ্রী রক্ষোহা। স এবান্মাদ্রক্ষা স্তপাহন। দেবস্ব! 

সবিতা অপয়ত্বিত্যহ । সবিতৃগ্রন্থুত এবৈন৬, শ্রপয়তি। বধিষ্ঠে অধি নাক ইত্যাহ। রক্ষ- 
সামপহত্যৈ । অগ্নিস্তে তন্ুবং নাহতি ধাগিত্যাহানতিদাহায়” (ত্রাণ কাণও৩ প্রণ্ ২ 

অ০ ৮) ইতি । ৃ 

১২। “অগ্নে হন্য৬ রক্ষস্ব ।”- -বৌধায়নঃ--গারহৃপত্যমতিমন্ত্রযতে২গ্নে হব্য৬ রক্ষম্থেতি” 

ইতি । আপন্তত্বস্ত পূর্ধবমন্ত্রটগ্তব শেষং মন্ততে। পূর্বববদ্ধযাচষ্টে__-“অগ্নে হব্য০. রক্ষম্বেত্যাহ 
গুধ্বো” (ত্রা* কাঁ* ৩ প্র“ ২ অণ৮) ইতি। আগ্নীধং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপ|ছ/। ব্যাচ্টে _ 

“অবিদহস্তঃ শ্রপরতেতি খাচং বিস্থজতে। যজ্ঞমেব হ্বীব্যভিব্যাহ্ৃত্য প্রতন্থতে । পুরোরুচ- 
মবিদাহায় ভরতে করেতি”” (ত্রাৎ কা ৩ প্রৎ২ অৎ৮) ইতি। সংবপনকালে থে 

বাঙ]নয়মস্তমিণানীং পরিত্যজেৎ। বিশেষেণ দাহো৷ ভল্মীভাবন্তং পরিত্যজ্য সম্াকৃপাকং শ্রপণং 

কুরুত। অত এবাৎম্নায়তে-_-“যে! বিদগ্ধঃ স নৈখতো যোহশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স সদেব- 
স্তম্মাদবিদহতা শৃতং কৃত্যঃ সদেবত্বায়” ইতি। অবিদহস্ত ইতি বহুবচনং পুজার্থং। অশ্মিন্ 
কালে বাগ্বিমোকে সতি বজ্ঞমেবাভিলক্ষ্য তন্রাপি প্রধানভূতানি হুবী৬ ফ্যভিলক্ষ্য বাচসুচ্চাধ্য 

যজ্ঞং বিস্তারিতবান্ ভবতি। কিং চ বিশেষেণ দাহনিবৃত্তৈে সম্যকৃপাঁকগুণসিদ্ধয়ে চৈনং 
প্রৈষমুচ্চারযপন্ হবিঃস্বীকারাৎ পুরৈব দেবেত্যো রুচিং কৃতবান্ ভবতি। পুরোডাশাচ্ছা্দনং 

বিধত্বে--“মন্তিফধো বৈ পুরোডাশঃ। তং বন্নাভিবাসয়েৎ। আবির্মন্তিফ্ঃ স্তাৎ। অভি- 

বাসয়তি। তত্মাদ্গুহ! মন্তি£+ ( ব্রা" কাণ ৩ প্রৎ ২ অ* ৮) ইতি। মস্তিফঃ শিরন্তবস্থিতো 

মেদসঃ খণ্ডো গুহা গুঢ় আচ্ছাদিত ইত্যর্থঃ। ছাদনযোগ্যং দ্রব্যং বিধত্তে--“ভস্মনাহভিবাসয়তি। 
তম্মান্মা৬ সেনাস্থি ছন্নং” (ব্রা কাণও প্রণ ২ ভা ৮) ইতি। যল্মান্মেদঃস্থানীয়ঃ পুরোডাশো 

₹সস্থানীয়েন ভন্মনাহচ্ছা দিতস্তস্ম(ল্লোকেশপ্যস্থিসংশ্লিষ্টং মেদে! মাঁংসেন চ্ছন্নং ভবতি। পুরো" 

ডাশন্তোপরি ভন্মনোহধুহনে সাধনং বিধত্তে - “বেদেনাভিবাসয়তি। তন্মাৎ কেশৈঃ শিরশ্ছন্নং 

( ব্রা" কাণ৩ প্রৎ ২ অ০৮) ইতি। দর্ভমুষ্টিনির্মিতো বেদিসম্মার্জনহেতুর্বরেদঃ | তত্মিন্দ- 
ভাণাং কেশৈঃ সাম্যং। এতদ্বেদনং প্রশংসতি_-“অখলতিভাবুকো ভবতি। য 'এবং বেদ” 
(ব্রা কাণ ৩ প্রণ ২ অ০ ৮) ইতি। কেশরহিতশিরোধুক্তঃ খলতিস্তত্তবনশীলে! ন ভবতি ॥ 

$৩। “সং ব্রহ্গণা পৃচ্যস্ব ।৮--কল্পঃ -“সং ব্রঙ্গণা পৃচ্যন্বেতি বেদেন পুরোডাশে সাঙ্গারং 
ভন্মধৃহতি” ইতি। হে পুরোডাশ মন্ত্র্ণ সম্পৃক্তো ভব। সমন্ত্রকত্বপ্রকাশকং মন্ত্রমন্বয়- 
বাতিরেকাভ্যাং ব্যাচষ্টে __“পশোর্বৈৈ প্রতিমা পুরোডাশ | স নাষজুফমভিবান্তঃ | বৃথেব স্তাৎ। 
ঈশ্বরা যজমানস্ত পশবঃ প্রমেতোঁঃ। সং ত্রহ্গণা পৃচ্যস্বেত্যাহ ৷ প্রাণ বৈ ব্রঙ্দ। প্রাণাঃ 

পশবঃ | প্রাণৈরেৰ পশূন্ৎসংপৃণক্তি। ন প্রমায়ুকা তবস্তি” ( ব্রা" কা ৩ প্রণ ২ অণ ৮) 

ইতি। পর্য্যগ্লিকরণেন পুরোডাশস্ত পশুরৃতত্বাৎ পশোশ্চ মন্্রসংস্কা্্যত্বান্ঘভূষ!৷ বিনাইভিবাসন- 
মনর্থকং ভ্তাৎ। ন কেবলং বৈষধ্যং কিং তু য্জমানম্ত পশবশ্চ সর্ভুং সমর্থা ভবস্তি। 



১ প্রপাঠিক, ৮ অন্বাক |]: কৃঞ্জ-বন্তুর্বেবদ-মন্ধু | ১৬৩ 

সোহয়ং ব্যতিরেকঃ| উক্তদোষপরিহারায় মগ্ত্রেণে সংপৃচ্যস্বেত্যেবমন্ং মনো ব্রত । তত্র 

সম্পর্কপ্রতিযোগা মন্ত্রঃ পশুন্ মরণাৎ পালরতীতি প্রাণন্বরূপঃ। পশবশ্চ প্রাণাবারত্বাৎ প্রাণ- 
স্বরূপাঃ। অতো] যোগ্যত্বাৎ সম্পকে নতি পশবো৷ মরণশালা ন ভবান্ত। সোহয়মন্বয়ঃ | মন্ত্রে 

যথা সম্পর্কস্তথা তন্মনাপি পম্পর্কো যুক্ত এবেত্যাহ - “জমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্র 

পশবঃ পুরীযং। ষদেবমভিবাঁদয়তি। যজনাননেৰ প্রজ্জয়া পশুভিঃ নমদ্ধয়তি” [ ব্রা“ কাণও 
প্রৎ ২ অ০৮] ইতি। পুরীষং ভম্ম ॥ 

১৪। “একতার স্বাহা দ্বিতার স্বাঠ1 ত্রিতায় স্বাহা।৮ - কল্পঃ_ণআত্রৈতৎপ।ত্রীসংক্ষালনং 

গাহপত্যাঙগরেণাভিতপ্য ভ্ৃত্বাগস্তব্রেদি প্রতীচীনং তিস্থধু লেখাস্তথ্ নিনয়ত্যেকতাক্স স্বাহ! দ্বিতায়, 

স্বাহা ত্রিতায় স্বাহেতি” ইতি। তেেভ্য ইর্দং পাত্রীপ্রক্মালনোদকং ছুতনস্ত। এক াঁদীণামুৎ- 

পত্বিগ্রকারমাঠ--দেবা বৈ হবিভূঙািভকুবন। কক্ষিনিদং অক্ষ্যানহ হাতি। সোহগ্রিরব্রবীৎ। 

মগি তনূঃ সংনিধদরধবং | অহ্ং নত্তং জনারধা।সি | যন্মিন্ আক্ষ্ধ্ব হতি। তে দেবা অগ 
তনূঃ সংন্তদধত। ত্মাদাছঃ। অগিঃ সর্ব। দেবতা হতি। সোহঙগ|রেণাপঃ | অভ্যপা হয়হ। 

তত একতোইজায়ত স দ্বিতীরমভ্যপাতয়ৎ | ততে। দ্বিতে|হজামুত। স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ। 

ততক্ত্রিতোহজায়ত। যদদ্ট্যোজায়ন্ত । তদ(প্যানামাপ্যত্বং যদ।আসত্যোহ্জায়ন্ত । তদাঝ্ঝযনা- 

মাত্ম্যত্বং” [ত্রাণ কাণ ৩ প্র২ ভৎ ৮] ইাতি। দেবাঃ পুক্ধং শ্রীহাব্ঘ।তাদিনা হবিঃ সম্পদ 

বীজবধাদিপাঁপলেপঃ কম্মিন্ পুরুষে মাঞ্জনীয় ইতি বিচাধ্য।গিবচনেন স্ববীর্মযামগ্নৌ স্থাপিতবস্তঃ | 

ততঃ পোহগ্রিঃ সর্বদেবধীধ্যধা।রণ|হুঙ্গারেণাব্দেব্তীমভিলক্ষ্য তৃদ্বীর্ধযমপাতয়ৎ। তম্মাহুৎপন্ন 

নামেকতাদিনামকানাং দেববিশেষ/ণ|মাপো মাতরো দেবা আত্মানঃ পিতর ইত্য।প্যন[মকত্ব- 

মাত্যনামকত্বং চ যুক্তং। স চ লেপঃ পরম্পররু। ব্রীহবপ।ছিনি পুকষে পর্যবসিত উত্যান্-- 

“তে দেবা 'আপ্যেধমূজত। 'আপা। অমৃঙ্ভ স্র্্যাভ্যদিতে। কর্মাভুদিতঃ কু্যাভিনিমুদ্তে ॥ 

কূর্্যাভিনিম,ক্তঃ কুনখিনি। কুনধী গ্াবদতি। শ্াবদ়গ্রদিধিষৌ। ভগ্রদিবিষুত পরিবিস্তে | 

পরি[বত্তো বারহণি। বাঁরচা ব্রঙ্গহণি | তিদক্রক্গহণং নাভ্যচযৰত”” (বাণ কাৎ এ প্রণ ২ অৎ্ ৮), 

ইতি। আপ্যা একতাদয়ঃ ৷ ইউদর়াস্তময়কলয়ে।: সুণ্তো পুরষ।ব্ভ্যু দিভীভিনিআভোৌ। তথ! 

চোক্তংলুপ্ধে যশ্থিন্তমে ত সুপ্তে বন্মিগদেতি চ। ংস্ুমানভিনিষু সম ক্রাডুদিতৌ তো 

মথীক্রমং” ইতি । নখবক্র ত্বং দস্তম।লিম্তং চাত্র রে(গবিশেষরুতং | জেষ্টায়।মনূঢায়াং কনিষ্ঠ।মুঢ, 

বাহবস্থিতো গ্রদিধিযুঃ | উবতিত কনিষ্ঠে সতি বিবাহরহিতে। জ্যেষ্টঃ পরিবিত্তঃ। বীরস্ত 
ক্ষত্রিয়স্ত হন্তা বীরহ। | - বাঁগণন্ত হস্ত। ব্রহ্ধ5। এতেঘাপ্যানামেক ঠাধীনাং দেখানাং পাপ- 

লেপমাঞ্জনায়ৈব সৃষ্টত্বান্ডেু তন্মাচ্জনমুচিতং। ক্ধ্যভ্যুরিতানীনাং ব্রঙ্গহান্তানাং পাপপ্রবণত্বা- 
স্নি্লগানিনো জলন্তেব লেপন্তাপি তেষু প্রবাঁহো যুক্ত: । ব্রদ্ধহত্যায়াঃ পাপাধিক্যতারতম্য 

বিশ্রাস্তিভূমিত্বাল্লেপো ব্রন্হহণং নাতিক্রামতি। প্রক্ষালনোদকস্ত লেখাস্থ নিনয়নং বিধ্তে--- 
ণঅন্তর্ধবেদি নিনর় তাবরুদ্ধো” (ব্রা কাৎ ৩ প্র“ ২ অণ ৮) ইতি । এতেন নিনয়নেন কর্মফল- 
প্রত্িবন্ধকপ(পলেপন্তাপ শীতত্বাৎ ফলসম্পাদনায়েদং নিনয়নং সম্পগ্ভতে। তম্ত জলন্ত বন্নিতাপং 

বিধত্তে--“উল্মকেনাভিগৃহীতি শৃতত্বায়। শৃতকণমা ইব হি দেবা++ (ত্রাৎ কা* ৩ প্রণ ২ অণ ৮) 

ইত্বি। শৃতং পক্কং। যং শৃত্ঃ লস সদের ইতি পূর্বমুদাহতং ॥ অত্র বিনিস্বোগসংগ্রহং 



১৬৪ যন্ধর্ধবেদ-সংহিতা 1 1 প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক 1 

“সংবপামি হবিব্বাপঃ সমা তত্র জলং ক্ষিপেৎ। অদ্ত্যঃ ষংপ্লাব্য তণ্তাভিজ্জলং সংযৌত্যশেষতঃ ॥ ১ ॥ 

অগ্লারী নির্দিণেন্তাগৌ মখ পিওং করোঁতি হি। ঘর্মঃ কপালে নিক্ষিপ্য গ্রথয়েদুরুমন্ত্রতঃ ॥ ২1; 

তং শ্লক্ষী করোতাস্থিরন্তঃ পর্নযগরে কৃতিঃ । শ্রপর়ত্ান্স কৈর্দেবো হযিত্তে জালযতে কুশৈঃ ॥ ৩ ॥. 

সং বেদেন চ সাঙ্গারভম্মনাহচ্ছাদয়েদ্ধবিঃ। একান্তর্কেদি লেখাস্থ ক্ষালনং নিনয়েভ্রিভিঃ ॥ 

অনুবাকেহষ্টমে সপ্তদশ মন্ত্র/ঃ গ্রকীন্তিতাঃ ॥ ৪ ॥৮ ইতি। 

অথ মীমাংসা | 

'আ্রাবিদ্হন্তঃ শ্রপর়তেতি কশ্চিন্বস্ত্র উত্ত£। শুতকানা ইব হি দেবা ইতার্থবাদশ্চ 1 

এতদ্িষযয়ে বা্দণান্তরবাক্যমপি যো বিদঞ্চ ভত্যাদিকমুদরীহতং। তত্র কিঞ্চিভৃতীয়ধ্যায়স্য, 

চতুর্থপাদে চিস্তিতং.“পক্ষি চ্ছি্ঘিতযুক্ত্যা বহিবস্ত সমূলতাং। ঘ্বতং দৈবং দক্তর পিত্র্য- 

মিত্যুক্ত্যা নবনীতকং ॥ যো পিদগ্ধঃ স ইত্যুক্ত্যা পুরোডাশস্ত পকতাং। স্তৌতি পূর্বোত্তরৌ 
পক্ষে। যোজজনায়ৌো নিদীতবৎ” ইতি ॥ চাতুন্মান্তেদু নহাপিত্রমজ্ঞে শ্রায়তে “যৎপরুধি দিতং 

তদ্দেবানাং। যদস্তর়া তনম্থষ্যাণাং। যত সমূলং ততপিতৃণাং। সমূলং বহির্ভবতি ব্যা বৃত্তে” 

উতি। পরুঃপর্ধ। দিতং থণ্ডিতং। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাভ্যঙ্গে শয়তে--ঘ্বতং দেবানাং মস্ত 

পিতণাং নিম্পকং মন্থুষ্যাণাং তদ্বা এতৎসব্বদেবতাং বন্নবনীতং ধন্নবনীতেনাভ্যঙ ক্তে সর্বা এব 

দেবতাঃ প্রীতি” (সং কাণ৬ গ্রণ ১ "সৎ ১) ইতি মস্ত দবিভবং মণ্ডং। নিষ্পকং 

শিরসি প্রক্ষেপ্ত মীষদ্ধিলীনং নবনীতং তক্রং বা। দর্শপুর্ণগাসয়োঃ পুরোডাশশ্রপণে 

আয়তে--যো বিদগ্কঃ স নৈধতো যোহশুতঃ স রৌদ্রো ষঃ শৃতঃ স সদেবস্তম্মাদবিদহতা 
শতং কৃত্যঃ সদেবত্বার়” ইতি | বিদগ্ধো তিগকঃ | অশুতোইপরূঃ। তত্র বহিষি 
সমূলচ্ছেদনন্তভ্যঙ্গে নবনীতন্ত পুরোডাশে যথোচিতপাকম্ত চ বিধেয়তয়া সর্বমবশিষ্টং 

স্তাবকং। অত্র পূর্বোত্তরপক্ষৌ ন প্রপঞ্চিতৌ। ভআন্তৈব পাঁদন্ত প্রথমাধিকরণে নিণীত' 

বাক্যে প্রোক্তয়োরেবাত্রাপি খেজনীরত্বাৎ । তঠ্লৈবাধিকরণস্তোদাহরণবাহুলামনেনৈবাধিকরণেন; 

প্রপঞ্চ্যতে ॥ 

অথ ব্যাকরণম্। 

সংবপামীত্তাদৌ স্বরা গতাঃ। "সাপ ইত্যত্ব ফিটুন্বরঃ | অগ্ছিরিতাত্র “ভিডিদং পদাস্- 

গন রৈভ্যুভ্যঃ” (গ্রাৎ ৬-১-১৭১) উড়াদেশাদিদংশন্দীতৎপদ্দনি ত্যাগ্ভাদেশেভ্যোইপ শবাৎপুংশবা-- 

টদ্রশ দ|দ্দিব শঙ্গা চ্চোরসর্ব্বন।নস্থ।নমুর।ততং ভবতি। যগ্চপি “সাবেকাচস্তৃতীয়।দি£” ( পা” ৬-১- 

১৬৮) ইতি স্ত্রেণৈতৎ সিদ্ধং তথাহপি দ্বিতীয়াবনুবচনার্থনস্ত স্থত্রস্ত বক্তব্যত্বাদনেন রিশেষ- 

কত্রেণোদাত্তো বিবেয়ঃ। রেবতীরিত্যত্র রেশব্দাচ্চোপসংখ্যানমিত্তি মতুবাছ্যদাভঃ | প্রজাতা, 

ইতাত্রাত্তাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি, নিষ্ঠা য্াং “গতিরনস্তরঃ* ( পাণ ৬-২-৪৯) ইতি পূর্পদপ্রক্কতি- 

সবরত্বং। জনয়ত্যা ইত্যত্ তিন প্রত্য়াস্তত্বেন “ণনিঞ ্ যাদির্নিত্যংত (পাণ ৬-১৭১৯৭ ) ইত্যাছা-- 

্বাত্তঃ | উরুশনদন্ত নিত্যনপুংসকত্বাভাঁবাৎ ফিটুম্বরঃ। যজ্ঞপতিরিত্যত্র “ত্যাবৈশ্বর্য্যে” ( পা” 
২২-১৫ ) ইত্রি পর্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং | তস্তরিতমিত্যা্রাস্্ংশব্স্ত গতিত্থাৎ “গতিগনত্বরঃ” € পা 



২ প্রপাঠক, ৮ অনুবাক।] কুঞ্চ-যঞ্জুর্বেদ-মন্তু ১৬৫ 

৬-২-৪৯) ইতি পূর্ববপন প্রকৃতি্থরত্বং। বধিষ্ঠ ইত্যব্েষ্টন্প্রত্ারস্ত, নিতাদাদ্যুদান্তঃ।. এবং 
অর্বমুনেয়ং ॥ ( ১অষ্টক-_-১প্রপাঠক - ৮অনুবাক )॥ 

ইতি শ্রীনৎসায়ণাচার্যবিরচিতে মীধ্বীয়ে বেদার্থপ্রকীশে কৃষ্ুর্কেদীমনৈত্তিরীয়সংহিতা- 
ভাষ্যে গ্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকেহই্মোংনুবাকঃ ॥.৮ ॥ 

খ মা 
খ্ঁ 

মন্ত্রার্থ-অ।লোচন। । 
8 উ তু ৪77 

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ পুরোডাশ-নিষ্পাদক। সপ্তমে প্রজ্বলিত 'অঙ্গীরোপরি। 

কপব-স্থাপনের বিষয় কথিত হইয়াছে; আর এই অষ্টম অন্ুবাকের, মন্ত্র-সমূহে সেই উত্তপ্র, 

কপালে পুরোডাশ শ্রপণের প্রতক্রিগ-পদ্ধতি নিবদ্ধ আছে। মন্ত্রে বানয়েগ, সম্বন্ধে 
গবি।নয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থের শি্দেশ এইরূপ, 

€সংবপামি” মন্ত্রে উত্তপ্ব কপালে হবিঃ (অর্থাৎ পিষ্ঠ তুল বা চাউলের, গু ড়া) স্থাপন 7, 
তাঁর পর “সম।পঃ* প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাতে জল-নিক্ষেপ, “অপ্তয* প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জলকে, 

নাড়া 'জনযুত্যৈ” প্রভৃতি মন্ত্রে মিশ্রিত হবিঃ উত্তপ্ত করিবার বিধি। তর্দনস্তর “অগ্রয়ে” 

প্রভৃতি মন্ত্রে মই হবির এক একটী ভাগ গ্রহণ করিয়া “মখস্তু” প্রভৃতি মন্ত্রে এক একটী পিও, 

প্রস্তুত করিতে হইবে! তার পর» “ঘর্মন” প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিগু-সমূহ পুর্বস্থাপিত কপালে স্থাপন 
কারয়া, উক্প্র প্রভৃতি মন্ত্রে দেই পুরোডাশকে ভ্ঙ্জন করিবে ॥ তদনস্তর “তস্তরিতং, 

্রস্থৃতি মন্ত্রে জল্ গ্রহণ করিয়৷ তত্বচং' প্রভৃতি মন্ত্রে পুরোডাশে জলপ-প্রক্ষেপ এবং শ্রপয়তি” 

গ্রভৃতি মন্ত্রে কপাল মধ্যে সেই পুরৌডাশ সঞ্চালন করিবার বিধি। “অগ্রে প্রভৃতি মঙ্তে 

কুশ-দবার৷ পুরোডাশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন, “সংব্রহ্ষণা” প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভল্মের 

দ্বারা সেই হবিকে আচ্ছাদন করিবে । তার পর “একতাক” প্রভৃতি মন্ত্রে জল দ্বার! পাত্রগুলিকে, 

ধৌত্ব করিয়া সেই জল দেবোদেগ্ে প্রদান করিবে। বিনিয্মোগ অন্ুমারে এই অন্ুবাকে, 

সপ্তৰশটা মন্ত্রের বিদ্যমানতা কাথত হ্যু। 

ক্রির়া-কন্মে মন্ত্রের পূর্বববিধ প্রক্মোগ অনুসারে ভাষ্মকার যে অর্থ ও যে সন্বোধন-পদ-সমূহ 

অধ্য(হার কররয়াছেন, প্রথমে, তথিষয়ে, কিঞ্চং আলোচনা আবশ্তক বলিয়। মনে করি। 

আন।দের্ হিসাবে এই অনুবকের মন্ত্রমূহ চৌন্দটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে & 
তবে কোনও কোনও বিভ।গে আবার স্বতন্ন স্বতগ্র উপবিভাগও কলিত হয়॥ অনুবাকের 

প্রথম মন্ত্রসংবপ।মি।” ভাতে এই আঙ্গাত, মন্ত্রের প্রথমে “দেবন্ত তা] সবিুঃ গএ্রসব 

অখিনোর্বাহুভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্র সংযোজন করিবার বিধি আছে।, মন্ত্রটা পি্-সম্বোধন-মূলক ॥ 

পিষ্ট গ্রস্তত হইলে, পবিত্র অর্থাৎ কুশ-সংযুক্ত পাত্রে তাহা স্থাপন করিতে হয়।, এইরূপ, 

প্রয়োন অন্থুপারে মন্ত্রের অর্থ হয়,_এহে পিষ্ট! তোমাকে এই পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছি । 

দত্বীয় মন্ত্রে পি-সমূহে (চালের গু ড়াতে ) প্রণীত উপসর্জনী, (শি বা ধাতা ধোনা, জগ) 
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নিক্ষেপ করিবার বিবি । তদমুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, “এই প্রণীত জল"ভাগ পিষ্টের জলীয় 
ভাগের সহিত মিলত হউক) ওষধিভাগ পিষ্টের ওষধিভাগের সহিত মিলিত হউক 

বেরতীভাগ, পিষ্টের জগতী-ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক ; মাধূর্য্ভাগ পিষ্টের মাধূ্্য-ভাগের 
সহিত দিলিত হউক । ভাব এই যে, চালের গুঁড়া ও জল এক হৃইয়! যাঁউক। স্ত্র-গ্রস্থে এই 
মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,-প্রণীত আপ নদযুক্ত জল-সমূহের সহিত সঙ্গত হউক | 

পিষ্টরূপ ওষধী-নমূহ পৃর্বোন্ত দ্বিবিধি উদকরসের সহিত মিলিত হউক ) অপিচ, হে উভয়বিধ 

আপ! তোমর! সকলের অভিবৃদ্ধি সাধন কর বলিয়া! তোমরা স্বভাবতঃ ধনবতী ৪ নাধূর্য্যবতী | 
ওষবী-সমৃহও জঙ্গমরূপ পশ্ব/দির অভিবৃদ্ধির অন্য পশুরূপ ধনযুক্ত এবং স্বভাব-সিদ্ধ স্বাদ ত্ব-হেতৃ 
মাধুর্য-সম্পন্ন । সুতরাং পিষ্টরূপ ওষধীর সহিত তাহাদের মিলন সংসাঁধিত হউক । 

তৃতীয় মন্ত্রে জলে পরিপ্লাবিত করিতে হয়। পৰিপ্লাবন বলিতে পিষ্টের সর্ধন্ন 

আড্্রীকরণ বুঝায় অর্থাৎ পিটালুব মধ্যে জল দিয়া, সেই পিট।লুমিশ্রিত জল নাড়ির! 

জলে ও পিটানুতে মিশাইতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়--“হে পিষ্টরূপ ওষবী-সমূহ ! তোমরা 
পূর্বে জল হইতে 'উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তোমরা অগ্য জনলর সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ 
মিলিত হও |” স্ুবৃষ্টি হইলে বারিবর্ষণে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল যেমন 
ওযবী-সমৃহকে পরিবদ্ধিত করে) সেইরূপ এই পারপ্লাবনে পিষ্টের ও হ্বলের সম্পূর্ণ সংগিশ্রণে 

পুরোডাশ নিষ্পত্তি হইবে_তাই বিনিয়োগের সার্থকতা । চতুর্থ মন্ত্রও পিষ্ট সম্বোধনে 
বিনিযুক্ত ! চাঁউলগুলি শিলার অথব| ধাতার গুঁড়া হবার পর, দেই শিলা বা ধাঁতা 
ধুইয়া থে জল বাহির হয়, তাহা! এবং প্রণীত জল উভয়কে পিষ্টের সহিত হস্তাঙ্ুলির 
দ্বারা মিশাইতে হয়। সেই মিশ্রণক।লে এই সন্ত পাঠের বিধি। তদনথপারে মন্ত্রের 

অর্থ__হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট ! তোমাকে হস্তা্থুলির ছার! সন্যক্প্রকারে এই জলের সহিত 

মিশ্রিত করিতোছি। পঞ্চম মন্ত্রে সেই জর্লামশ্রিত পিষ্টকে বিভাগ করতঃ, এইটী ভাঁঠর 

জন্য, এইটী পোম-দেবতার জন্য এবং এই ছুইটী অগ্রীষে।ন দেবতার জন্য র[হল-_বলিণ! 

এক একটীকে পৃথক করিয়! স্বতন্ত্রভাবে স্থ'পনের বিধি । অনুসারে মন্ত্রের "অর্থ হয়,_-হে 

পিষ্ট! তোমাকে অগ্নিদেবতা এবং অগ্ীষোঁন দেবতার উদ্দেগ্ে নিবেদন করিতেছি ।» 

তার পর ষ্ঠ মন্ত্রে পিগ প্রস্তত, আর সপ্তন মন্ত্রে সেই সকল পিগু পূর্ন্স্থাপিত আটটা 
কপাল স্থ'পন করিবাঁর বিধি। মন্ত্রের অর্থ_-হে পুরোডাঁশ ! তণ্ত-কপালে আবস্থান-হেতু 

তুমি দীপ্ত হও। সেই হেতু তোমাতে দেবতার অবধিষ্ঠন। ন্তত্তরাং তুমি বজনানের 
আঘুঃ বৃদ্ধি কর ।” তষ্টন মন্ত্র পুরোডাশ-ভর্জনে বিনিযুক্ত হয়। উহার অর্থ,--“হে পুরোডাশ ! 

তোমরা যাহাতে বহু হইতে পার, সেইরূপ ভাবে বিস্তৃত হও। তোমাদের বিস্তৃতিতে 

যজমানও প্রধ্য(ত হইবে ।” নবম মন্ত্রে পুরেডাশে জলসেচন করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ-হে 

পুরোডাশ ! তুমি জলপকলের শ্লক্ষীভূত ত্বকৃকে স্বীকার কর।” দশম মন্ত্রে দীপ্যমান 
গুরোডাশের চারিদিকে রক্ষ-সংশোধন-মূলক অগ্রি-স্থাপন করিবার বিধি । সেই অগ্রি-স্থাপনে 
রাক্ষস-জাতি এবং শক্র-সমূহ পুরৌডাশের নিকটবর্তী হইতে পারে না। এই বিনিয়োগ 
ছন্ুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,'রাক্ষপগণ এবং অরাতিগণ অস্তরিত হউক ।, একাদশ মনে 
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পুরোডাশকে সঞ্চালিত কন্িতে 'কম্সিতে বলা হয়,--“হে পুকোডাশ ! প্রধৃদ্ধ নীক-নামক অগ্নিতে 
তোমাকে স্থাপন করিয়া সবিত। দেবতা তোমাকে পৰ্ক করুন্ব। এই অগ্নি তোমার শরীরের 

ভগ্মীকরণরূপ অতিদাহ যেন সাধন না করেন ।” ফলতঃ, পিষ্টক ধরিয়৷ না যায়, ইহাই ষেন 

মন্ত্রের লক্ষ্য । পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, পরন্ধ উৎকষ্টরূপে প্রস্তুত হয়_- এই জন্যই মন্ত্রের 

প্রার্থনা । দ্বাদশ মন্ত্রে বাঙ্-নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। হবিঃসংবপন সময়ে বাক্-সংযম কর! 

হইয়াছিল। এখন সেই বাঙ্-নিয়ম পরিত্যক্ত হইল। মন্ত্রের ভাব এই যে,-“বিশেষভাবে 

দাহ দ্বারা ভশ্মীভূও না করিয়া সম্যক্-ভাবে যাহাতে পাক হয়, তাহা কর।' ত্রয়োদশ মন্তে 
অঙ্গার এবং ভন্মের দ্বারা হবিকে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্রের অর্থ,_হে পুরোডাশ ! তুমি 
মন্ত্রের সহিত সংপৃক্ত হও ।” চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্র, পাত্র-প্রক্ষালিত জলকে সম্বোধন করিয়া 

উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,- “হে পাত্র-ধৌত জল! “একত" নামক 

দেবতার তৃপ্তির জন্ত, “ছ্বিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্, “ভ্রিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য 

তোমাকে অর্পণ করিতেছি । ' এই বলিয়া জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পুর্ববোক্ত দেবতাত্রয়ের 
উদ্দেপ্তে জল প্রক্ষেপ সম্বন্ধে একটী উপাধ্যান পরিপৃষ্ট হর । সে উপাখ্যানটী এই--“এক 
সময়ে শক্রভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি জলমধ্যে লুকায়িত হয়েন। সেই সময়ে তাহার বীর্ষযে জলের 

মধ্যে “একত” “দ্বিত' ও “ত্রিত' নামক দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্তান্য দেবগণের 

অন্ুকম্পায় অগ্নিদেব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তছুৎ্পন্ন দেবত্রয়ের পুজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু 
তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তীহারা তাহা পাইতে পারেন। 

তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাহাদিগকে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। মঞ্জটা এইভাবে 

পল্পবিত হইম্মাছে। 

এক্ষণে মন্ত্রসন্বন্ধে আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে "সংবপামি' পদ 

মাত্র পরিদুষ্ট হয়। ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় এ মন্ত্রে পিই পদার্থ (পিটালীর গোল! ) নিক্ষেপ 

করিতে হইবে। আমাদের মতে এই মন্ত্রে আপনার হৃদয়ের শুদ্ধনত্বভাবকে হবিঃ-স্বরূপে গ্রহণ 

করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্তে অর্পণ কর! হইয়াছে । মাস্থুষ যখন এতাদবশ ভাবের ভাবুক হইতে 
পারবে, আপনার সত্বভাঁব-সমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশ্টে নিয়েজিত করিতে সমর্থ হইবে, 

তখনই সে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বেশ একটু 
স্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ খন মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তখনই তাহার 

কর্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্সেহ-সত্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটে) তখনই 
তাহার সেই মরণ-ধন্মী জীবনের সহিত রস-স্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন হয়। তখনই 

তাহার সেই শুদ্ধদত্ব-ভাবনিবহ বিশ্বজনীন স্কস্তিলাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সকলের সহিত সম্মিলিত 
হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য-ভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতি-সমূহের 
সন্মিলন সংসাধিত হইবে । ফলতঃ» এই মন্ত্রে এক বিরাট সম্মিলনের ভাব বিষ্কমান রহিয়াছে । 

কিন্তু ভাষ্যের ভাব, সে ভাব উপলব্ধির পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে। 
মন্ত্রে অন্তর্গত ছুইটী পদ-_“আপঃ, ও *ওষবীভিঃ সেই ভাব উপলব্ধির প্রধান 

অস্তরায়। এ হুই পদ্দে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্তে ধান্তাদিতে জলসেচনের 



১৬৮ যজধৈরবদ-সংহিতী । [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক? 

প্রসঙ্গ উথাঁপিত হইয়াছে । প্রথম মন্ত্রোক্ত “সংবপামি পদের সার্থকতাও তাহাতেই 
পরিলক্ষিত হইতে পারে। ব্ুপনের পরই জলমেচন-_-এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব" 
সঙ্গত। স্ুলনৃষ্টিতে, মন্ত্রে কষিকর্ম্বের বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে আসিতে পারে। 
কষিকার্যাই তো বটে! কিন্তু সে কোন্ কৃষিকাধ্য! কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই। 
কিন্ত দে কোন্ ভাবে কোন্ ব্যাপারে? অনুধ্যান করুন - সে বহির্জগতের ব্য।পার, 

কি অন্তঙ্গতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোন্ত “ওষধয়: ও “রসেনঃ এবং 

গমপ্তি পদত্রয়ে সেই তত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? 

রস পাইয়া ওষখা পরিপুঈ হইতে পারে) কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত ফিলিবার 

কি প্রয়োজন? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,_“রসোহহমগ্ল, কৌস্তেয় ; অর্থাৎ- “হে 

অর্জুন! জলের মধ্যে আমি রস।” ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শবে ভগবানকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । তাহা হইলে “ওযবধয়ঃ, পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে? 

তাহারা কি সেই ধাগ্যাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ ? আমরা তাঁহা মনে করি না। আমরা 

মনে করি, মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষবী পদের সার্থকতা । ফল 

পাঁরপন্ক হইলে, ওষবীর জীবন শেষ হয়। প্রান্তন কর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত 

মানুষ ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন 

তাহার ইহজী' খের অনসান ঘটে। মন্ত্রের ওষবী” পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝ|ইতেছে, 

প্রথম ভ্তর--এঈ কঠোর জীবনের সহিত অপস্বরূপ স্নেহসত্বভাবের সম্মিলন । জীবন 

যখন শুদ্ধত্বভাবের 'মধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা 

লাঁভ করে। মহ্্রোক্ত পদ-চতুষ্টয়ে (সৌমাপঃ হইতে রসেন পর্যন্ত বাক্যে) এ ভাবই 

ধ্ক্ত করিতেছে । মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ স।ধিত 

হইলে, সাধনার গথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অস্তরস্থ শুদ্ধসত্বভাবসমূহ পরিস্কুস্ত 

লাভ করে) বিশ্বর সকলের সহিত তখন তাহার সম্বন্ধ সংশ্রব সংস্চিত হয়। 

“রেবতীজ্জগতীভি?, শব্ষে সেই তন্বই ব্যক্ত করিতেছে । সেই স্ফত্তিরই চরম পরিণতি-__ 

“নধুমতীর্াধুমতীভিঃ” ॥ তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ব্ব সম্মিলন সংসাধিত হয়। 
তার পর, শুদ্ধসত্ব বে ভগবাঁনেরই বিভূতি-_তৃতীয় মন্ত্রে তাহাঁও প্রখ্যাপিত হইরাঁছে। 

মন্ত্রের সম্বোধ্--হৃদয়ের শুদ্ধসত্বভব। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাবই বর্তরান। 

জলবুদ্বুদ জল হইতে উৎপন্ন হর? কিন্তু আবার জলেই যেমন তাহার পরিণতি ; 

শুদ্ধনন্ব সন্বন্ধেও তাহাই বুঝতে হইবে। ভগবান হইতে তাহার উৎপত্তি, আবার 

তাহাতেই তাহার পরিণতি । এই ভাবে এক সন্মিলনের বিরাট ভাব মন্ত্রের মধ্যে 

নিহত বহিয়াছে বলিয়া মনে করি। “অত্তিঃঃ পদে আমরা সত্বপমুদ্র সেই ভগবানকেই 

লক্ষ্য করি। মহাসমুদ্র হইতে যেমন অশেষ শাখাপ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তোয়নিধ্তি 

উদ্তব হইয়া চারিদিকে বিস্তৃতিলাভ করে? শুদ্ধসত্ব বিষয়েও তাহাই বুঝিতে হইবে। 

ক্ষুত্র বৃহৎ নদীনালা, নানা দিগ্দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে যেমন মহাঁসমুদ্রেই তাহাদের 

'অলরাশি নিঃসারণ করে, 5শুদ্ধসবসন্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবানের বিভূতিরপ 



সআগাওক। জাকণ]  কৃয়টুর্কা্হজ। ১৬৯ 
গুদ্ধদত্ব : তাহা: হইতে"উভূত : হইয়া, আবার - সাহাতেই -খিলীন হইয়াঘায়।...ম্ত্রের ইহাই 
ভাখগর্য্য বলিক্ মনে করি ।'*মন্ত্রে' সেখ শুদ্ধদন্বল (ডের প্রার্থনাই প্রকাশ গ্রাইক্কাছে। 

“চতুর্থ অন্দে. সম্বোধন -পিষ্টসমূহ প্রভৃতি । চতুর্থ-হুইতে একাদশ পধ্যস্ত মন্ত্র-সমূহ যে 
সকল  ক্রিয়া-কর্মে : প্রযুক্ত হহয়৷ থাকে, তাহার অভাব প্রারস্তেই প্রদান করিয়াছি। 
আমাদের, মতে মন্ত্রের কোথাও থিষ্টের বাঁ পুরোডাশের সম্বন্ধ নাই। মন্ত্র সমূহের লক্ষ্য 

'অন্যারপ | মন্ত্রসসূহে বলা হইয়াছে,--মন যর্দি সপ্তাবপুষ্টির জন্য. ভগবানের সহিত মিলিত 

অর্থাৎ ভগবৎ কাধ্যে বিনিধুক্ত হর, তাহা হইলে: প্রজ্ঞানম্বরপ- ভগবান হইতেই -অস্তঃ- 

করণে জানেন -স্দ,.রণ হুইল থাকে | মনঃসপ্বন্ধযুত সতকর্মুই জ্ঞান ও ভক্তির. মৃীভূত। 

পর পর মন্ত্রসমুহে এই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। মন্বগুলি পরম্পর কিরূপ সমন্ধবিশিষ্ট অষ্টম 
হইতে একাদশ পর্য্স্ত নন্ত্রে তাহা উপলব্ধ করুন। -অষ্টম ও নবম মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য- 

প্রকাশক । তিনি ষে স্বপ্রকাশ !_ব্শ্বি যে তীহারই অভিব্যক্তি! তিনিই মে বিশ্বের 

প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাহার 'ুখ্য প্রখ্যাতি পাপীর 

শরিত্রাণের জন্য ' অঙ্চনাকারী তাই: প্রার্থন| করিতেছছেন,হে ভগনন্! আমার ন্যায় 
পাগীকে পরিত্রাণ করুন। সংকরন্মের জগ্ত আমি যেন বিথ্য(ত হই। দশম ও একাদশ 

মন্ত্রের প্রার্থনা যেন প্র প্রার্থনারই পূর্ণতাঞ্েরতক। প্রথনে বল! হইল-_পপাপ দুর করুন? ; 
তার পর বল! হইল, - “হে ভগবন ! . আপন জ্ঞানমুর্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানীবরণ 

নাশ করুন। অথবা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন -সে যেন সাধনার 
অনুপযুক্ত না হয়! সে যেন আমার হৃদয়কে সংকর্মের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া সেখানে 

আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। দ্বিবিধ তবে একাদশ মন্ত্রের অর্থ নিষর্শিত হইতে 

পারে। জ্মামাদের প্রকাশিত অর্মান্ুস|রিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 

দ্বাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা চতুর্থ অন্ুবাকে দ্রষ্টব্য । ত্রয়োদশ মস্ত্রেও এক কিরাট সম্মিলনের 

আকাঙ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অন্বয়ে সেই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
চতুর্দশ মন্ত্রে একতায়, ' দবিতায় ও ত্রিতায় পদ্ত্রয়ে উচ্চোচ্চ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থাই 
প্রকাশ করিতেছে । অতি উচ্চস্তরের সাধক বুঝিলেন,_-“একতায় ত্বা।” সে অবস্থায় 

সকলই এক হইয়া আমিল। তখন দেই আদ্বতীয় ব্রন্দের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। 
সাধক কহিলেন, -“মন! কেন দ্বিধা ভাঁব পোষণ 'কর? “একতায়'--সেই অস্থিতীয় 

পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই 
তোমার মধ্যে থাকিতে পারবে না।, তখন, এক মেবাদ্বিতীক্ংং এই বাক্য সিদ্ধি লাভ 

কারল। সাধক তখন “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” ভাবে বিভোর হুইয়৷ পড়িলেন। কিন্তু একটু 

নিষ্ন শ্ুরের সাক বিন, ভগবানের অদ্ধিতীয়ত্ব ধারণা করিতে যিনি সমর্থ হইলেন না) 

“দ্বিত' --অর্থৎ - প্রকৃতি: পুরুষরূপে' 'তথবা ক্রিয়া জ্ঞানরূপে তিনি বিস্তনান 'খলিক্া৷ তাহার 
লক্ষ্য পড়িল। তখন তিন কহিলেন, “প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই ভাবে বর্তমান সেই 
অদ্বিতীয় পরমেশ্্রর ছই ভাবের গতি মন তুমি রিনিবিষ্ট, হও 1১, “ছ্িতায স্বা+ মন্ত্রের 

ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।.. দাও নমরের সাধক মিন, দিন ভাবানকে এক 
রাধ্যভুবের-”২২ রী ৃ 



১৭০ যজুধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম, আটক । 

বা ছুই ভাবে বুঝিতে অপনর্থ, তাহা নিকট তিনি এত্রিত' পে প্রতিভাত হইলেন। 

তাহার মনে হইল,--তগবান সন্বরজন্তমোমর। তিনি ত্রিনুর্ততে ভ্রিলোক ব্যাপিয়া 
বিগ্ছমান রহিয়াছেম। তদবস্থায় মনকে সম্বোধন করিয়৷ বলাই স্বাভ.বিক,-মন ! তোমায় 

সেই ত্রিতায় অর্থাৎ তিন স্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি । রজোর্নূপে তিনি ব্রহ্মা, স্বত্বরূপে 

তিনি বিষু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি সংহার - এই তিন কার্যে তিন 

অবস্থায় তিনি প্রকাশমান। তাহার সেই তিন ভাবের--তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি 

তোমায় নিযুক্ত করিতেছি। মন্ত্রের এত্রিতায় ত্বা বাক্য এই ভাবই পরিব্যক্ত 

করিতেছে। একেই তিন আবার তিনেই এক, মন্ত্রে এই ভাব প্রন্দুট বলিয়া মনে 

করি। অল মধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানে অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত 
হওয়র এরং জ্ঞানের উদ্মেষে ত্রিত, দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,-ব্পকে বিবৃত 

হউয়াছে মনে কর। যায়। এই মন্ত্রের 'একতায় পদে অনৈতবাৰ, “দ্বিতায় পদে ছ্বৈতবাদ এবং 
প্রিতায়, পদে বছবাদ ভীনঙ্গও মনে আদিতে পারে। ( ১অষ্টক---১প্রপাঠর -৮অসুবাক )॥ 

নবমঃ মন্্রঃ 

( প্রথমেহষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। নবমোহনুবাকঃ।) 

| 
(৯) আ৷ দূদ। 

| | | | 
(২) ইন্্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহত্রন্প্টিঃ শততেজা বায়ুরলি তিগ্মতেজাঃ 

| | | 
(৩) পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যান্তে মূলং মা হিংসিষমূ। 

| | । 
(8) অপহতোধ্ররণঃ পৃথিব্যৈ। (৫) ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং। 

(৬) বর্ষতু তে গ্োঃ। 

| | [ | | 
(৭) বধান দেব সবিতঃ পরমস্তাং পরাবতি শতেন পাশৈর্্োং- 

| ৃ 
্ান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্বস্তমতো। মা মৌক্। 



১ প্রগাঠক, ৯ অনবাক।] কৃষ-যূর্ষ্বেদ-মন্তু। ১৭১ 

| |. | | | 
চিরিক হরর রানির রা গু যার সাঃ 

ৃ | | ৃ 
তে স্বৌন্ব্ষধান “দেব সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ষো- 

টু ণ | 
্মান্ছেত্ি যং চ বয়ং দবিশ্নস্তমতো, মা মৌগপহতো ররাঃ 

| | ] 
পৃথিব্যা অদ্দেবষজনে! ব্রজং গচ্ছ গোস্ানং বর্ষতু তে 

| | | | 
স্ৌর্বধান দেব সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন 

0 

পাশৈর্যোতম্মান্ছেি যং চ বয়ং 

দ্বিশ্মস্তমতো ম| মৌক্। 

| 
(৯) অররুস্তে দিবং মা স্কান্। 

| ” | | |. 

(১০) বসবস্া পরি গৃহবস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রান্বা পরি খৃয়ন্ত 

| | / ] 
_ ভ্রষ্টুভেন ছন্দসা* দত্যান্ব। পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসা। 

| | 
(১১) দেবন্য সবিতুঃ সবে কর্ম কৃথস্তি বেধসঃ। 

৭25 রগ এ 

| | | 
(১২) ধতমস্যতসদনমস্থ্যতত্রীরদি | 

| | 
(১৩) ধা অসি স্বধা অস্থ্যব্বা চাদি বম্বী চাসি। 



১ধহ' হব সংহিভা।  [প্রথনন্ধাভপ্রধযাজাধে। 

| ূ | (1 
(৯) পুষ্কা কর্তা বিস্যতো বিরপ-শিল্পাাদায়' পৃথিবীং জীরদানর্যামৈ- 

| | ূ | ূ 
রাঞ্জ্রমসি' স্বধাতিস্তাং বীরাসো অন্য বজন্তৈনা ৯ 

রঃ ০ 
ধা 

পদ-পাঠঃ। 
পিং 

|. | | | 
(১) এতি। দদে। (*)ইন্্ন্তা। বাছা! অপি। দগ্গিঃ। সহততৃষ্ীন্িতি 

এটির হরর রী | 
সহত্র-উুষ্ঃ | শততেজা ইতি শত-তৈজাঃ | বায়ুঃ। অসি। তিগ্মতেজা 

,"] 2 নি | | 
ইতি তিগা--তেজাঠি। (৩) পৃথিবি। দেবষজনীতি দেব-বজনি। ওষধ্যাঃ। 

| : | 
তে | মুলম্। মা। হি৮সিষম্। (৪) রা ইত্যপ--হুতঃ। 

| | 
অররঃ। পৃথিব্যৈ । ৫) ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো-- 

| |. 
স্থানম। (৬) বর্ষতু। তে। স্ৌঃ। (৭) বধান। দেব। সবিতঃ। 

। 4 | ২ | | 
পরমন্তাম্। পরাব্তীতি পরা--বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অল্মান্। 

| রাজের | রা 
ঘ্োষ্ট। যম্। চ। বরম্। হ্িশ্সঃ। তম্। অতঃ)। মা। মৌক। (৮) অপহৃত 

| নাড়ি 2. ৭214 
ইত্যপ-_হতঃ। অররণ। পৃথিব্যৈ । দেব্ধজন্যা ইতি দেব--বজন্ঠৈ। ব্রজঙগ। 

ই. 5 খা 28 
গচ্ছ। গোস্থামমিতি গো -স্থানন্ | বর্ধতু। তে। ভোৌঃ। বধান। 



শরীক হি - ১প- 

| 
দেখ? জি পন বাপি শত । গি।। 

ৃ্ ] 4 রি 

বঃ। অন্মান্। ছেডি। যন্। চ। বয়ম্। ছি্সঃ। তম্। অতঃ। 'ম! 

|. 1. | | 
মৌক। অপহত ইত্যপ--হতঃ। অররূঃ| পৃথিব্যাঃ। অদৈবযজন' 
- রি ০ ণ 

গ্রজি। আজ 

ধা বরজম্। ্চ্ছ। গোস্থানমিতি গো--স্বানম্। 
আঃ এ» 

| | 
ব্ষতু। তে। ঘ্ৌঃ। বধীন। দেব। সবিতঃ। পরমন্তাম্। নবী 

৮1. |. নি 
পরা-বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অগ্মান্। দ্েটটি। যম্। চ। বয়ম। ঘি, 

| 
তম্। 'অতঃ। মা। মৌকৃ। (৯) অররুঃ। তে। দিবম্। মা। স্কান্। 

|. | ৃ |. 
(১০) বসবঃ1 ৷ পরীতি। গৃহ! গানে ছন্দস! , রাঃ 

মি 

] 
বা পরী গন্ধ আদ ছর্নাসা। আদিতা | সা 

মু 

টু | 
পরীতি।' গৃহ  জাগত্ডেন। হব, ৬০০৪ দেব; 

& 

ৰ 1. 
সহিত লবে। কর্মী কৃতি লন, বা? অসি। 

$ 
দত, ০ ১ খু রি 1 সু 2 

মা অসি . খউরীরিকাত 7 ভী%। অলি)... -. ৯2 ক 



১৪৪ য্ধুর্ষ্েদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

|. | 
(১৩) ধাঃ।. অসি। সধেতি। স্ব-ধা। অনি।, উব্বা। চ। অসি। বস্থী। চ। অসি। 

ৃ | | ্ 
(১৪) পুরা। ক্রুরন্ত। বিশ্বপ ইতি বি-স্থপঃ। বিরগংশিক্পিতি বি-- 

| | | | 
রপ.শিন্। উদাদায়েত্যুৎ -আদায়। পৃথিবীম্। জীরদানরিতি জরী-দানুঃ। 

| | | | ৃ 
যাম্। এরয়ন। চন্ত্রমসি। ত্যধাভিরিতি দ্ব-স্ধাডিঃ। তাম্। ধীক্নানঃ। 

বররন যজন্তে ॥ (১অ--১প্র--৯ অনুবাক )॥ 

রঃ ১ 
ঁ 

মর্মশ।নুসারিণী-ব্যাখা।। 

১। ছে মম কর্মফল! ত্বাং “আ+ (সম্যক্প্রকারেণ ) “দে, (সমপয়ামি--ভগবতি 

উৎস্জ্যামি ইতি ভাবঃ)। 
২। হে দেবার্পিতকর্ম্ফলপজ্ঘ | তং “ইন্তস্ত' ( অনন্তশক্কিমম্পনন্ত দেবস্ত--ভগবতঃ 

ইত্যর্থঃ) “ক্ষিণঃ (শ্রেষ্টঃ ইতি যাবৎ) “বাহুঃ (হস্তত্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমাননাদায়কঃ 
ইতি ভাবঃ ) “সহতভৃষ্টিঃ ( অশেষপাপনাশকঃ ) “শততেজাঃ” ( অমিততেজসম্পন্নঃ ) “বাযুঃ 

( বাধুবদ্গতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্রনয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ ) “তিগাতেজা, (তীব্রজ্জালাবিশিষ্টঃ 

_পাপদাহকঃ ইতি ভাবঃ) “দ্বিষতঃ, ( রিপুশত্রোঃ) “বধ (হস্ত ) অপি” (ভবসি)। 

কর্মফলং নেবার্পিতং সৎ অনস্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভব্তীতি ভাবার্থঃ। 
অথব৷ 

হে কর্মফল! ত্বং ইন্্রন্তঁ ( অনস্তশক্তিশালিনঃ ভগবতঃ ) দক্ষিণঃ (শ্রেষ্ঠঃ, 
বহুসামর্ধ্যোপেতঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ (হস্তম্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ ) 

“অসি (ভবসি); €(খ) অপিচ ত্বং “সহত্মভৃষ্টিঃ ( অশেষপাপনাশকঃ ) 'শততেজাঃ” 

( অমিততেজপম্পনঃ : “বায়ু” ( বাযুবৎক্ষিগরগামিন?, ভগবৎগ্রাপ্ডিমুলকঃ ইতি তাবঃ , অসি” 

(ভবদি ) (গ) অতঃ ত্বং “তিগ্রতেজা (তীত্রজালাবিশিষ্টট অশেষসস্তাপজনকঃ ইত্যর্থঃ ) 

ছ্বিষতঃ, ( রিপুণত্রোঃ ) “বধ (হস্ত) ভবতু ইতি শেষঃ। | 

৩। “দেবধজনি” ( দেবসম্বন্ধিকর্শণঃ আধারভূতে ) "পৃধিবি' (হে তন্থ! মম গ্ুলশরীর 
ইতি ভাবঃ. “তে (তব) ৭ওষব্যাঃ, -( কর্মফলাবসানে ক্ষয়ন্ত ) 'মূলং, ( কারণং ) “মা 
ছিংসিষং, (ন বিনাশয়ামি )। হে স্থুলশরীর ! তব পুনরাবৃতিঃ ইহ মা তৃয়াৎ ইতি ভাবঃ। 

৪। দেহস্ত মঙ্গলসাধনার্থং “পৃথিব্যৈ" ( দেবসম্বন্ধিকপ্াণঃ 'আধারভূতাৎ ঘদপ্রদেশাৎ ) 
“অররু; ( শক্রু১') “অপহতঃ, €বিনাশিতঃ ) ভবতূ, ইতি শেষঃ। 



১ধ্রপাটক, ৯.জনুধাক 1 কুষং-য দৃবেবদ-মন্তর। ১৩৫ 

৫। হে মনঃ! ত্বং গোস্ানং ( কল্যাণাম্পদং ) ব্রন (প্রব্রজ্যা' ইতার্থ; ) গগচ্ছ 
(প্রাপ্হ ইতি ভাবঃ )' বিষয়লিগ্াং পরিত্যঙ্য বৈরাগ্যং অবলম্বয় ইতি ভাবঃ। 

৬। হে মনঃ! “গ্ৌঃ (ছুলোকাবিষ্ট।তৃদেবঃ) “তে (ত্বর্থ, তব কল্যাণসাধনায় 
ইত্যর্থঃ ) বর্ষতু (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ )। 

৭। “দেব, (স্চোতমান্) “সবিতঃ (হে সবিতৃদেব ) “যঃ' ( শক্রঃ ) অন্মান্ঠ (তব অনুগ্রহ- 
প্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ ) “দ্বেষ্টি' ( দ্বেষং করোতি ) ণ্যং চ+ (যং চ শক্রং ইতি যাবৎ) “বয়ং 

দিষ্*ঃ ( দ্বেষং কুম্মঃ ) তান্ সর্বানেব শক্রন্ 'পরমস্তাংং € আস্তমায়াং ) “পৃথিব্যাং, ( ভূগ্রদেশে, 
ভূমেঃ শেষসীধাস্তে, অন্ধতামিজ্রে ইতি ভাবঃ ) "তেন পাশৈঃ, ( বহুবিধবন্ধনৈঃ ) “বধান$ 

( বন্ধনং কুরু ), “মা মৌক্” ( কদাচিদপি মা মুর )। মম 'অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। 

তান্ চিরায় বধান; কদাচিদ্রপি তেষাং পাশমোচনং ম| বিধেহি ইতি ভাবঃ। 
৮] (ক) দেব্যজন্ৈঠ (দেবানাং গ্রীতিসাধিকায়ৈ, যাগাদিসতক্রিয়াসাঁধনসমর্থায়ৈ 

হত্যর্থঃ ) পপৃথিব্যৈ' (নম হ্ৃদ্রূপায়ৈ বজ্ঞভূম্যৈ ইত্যর্থঃ, যদ্ধা--হদ্রূপাৎ যজ্ঞগ্রাদেশাৎ ইতি 
ভাবঃ ) "অররু” ( অতঃশক্রঃ ) 'অপহতঃ (বিনীশিতঃ ) ভবতু ইতি শেষঃ। 

(খ) হে মনঃ! ত্বং গোস্থানং ( কল্যাণাঞ্গদং ) 'ব্রজং (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ ) 

গচ্ছ' (প্রাগ্ুহি ইতি ভাবঃ )। ... 
(গ) হেমনঃ! “ছ্োঃ (ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ ) “তে? (ত্বদর্থ, তব কল্যাণসাধনায় 

ইতি যাবৎ) ধ্্ষতু” (তব অতীষ্টবর্ষণং করেত )। ্ 
(ঘ) “দেব ( গ্তোতমান্) “সবিত (হে সবিতৃদেব) ঃ (শত্রঃ) “অন্মান্ 

( তব অম্ুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) “দেষ্টি, (দ্বেষং করোতি ) '্যং চ” (যংচ 

শত্রঃ) “য়ং দিম” (দ্বেষং কুর্দমঃ) তান্ সর্বানেব শক্রন্ "পরমন্তাং ( অস্তিমায়াং ) 
পৃথিব্যাং (তৃপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে,' অন্ধতামিত্রে ইতি ভাবঃ) “শতেন পাশৈঠ 
( বহুবিধবন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) “বধানঃ (বন্ধনং কুরু), তং, ( তান্ শত্রন্) “মা মৌক্ 
(কদীচদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃতিনিবহান্ স্দ।মতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান) 
কদাচিদাপ তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ। | | 

(৬) "পৃথিব্যাঃ£ (হদ্রূপাৎ যক্ঞপ্রদেশীৎ ইত্যর্থ:) প্মদেব্যজন+ ( দেবভাবপ্রতি- 

বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) “অররু% (শত্রঃ) "অপহতঃ (বিনাশিতঃ ) ভবতু ইতি শেষঃ। 
(চ) তথা সতি হে মন| তত্ব "গোস্ানং ( কল্যাণপ্রদং ) '্রজং' (গ্রত্রজ্যাং 

ইতি ভাবঃ) গস্ছ' (প্রানুহি ইত্ার্থঃ)। বিএএনক্গং পরিত্যঞ্জ ইত ভাবঃ। 
(ছ) হে মনঃ! “ভব (ছ্যলে।কাবিষ্টাতদেবঃ) “তে (ত্বদর্থ তব কল্যাণ- 

সাধনায় ইত্যর্থঃ ) “্ব্যতু, ( তব অভাষ্টতর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ)। 

(জ) “দের, (স্ভোতদান) “দবিতঃ (হে. সবিভ্দেব ) “যঠ (শক্রঃ) “অন্যান, 

(তব অন্ুগ্রহপ্রার্থিনঃ, জনান্ হতি তাবঃ) “হেষ্টি, (দ্বেষং করোতি) “যং ৮ (যং চ 

শত্রঃ) “ব্যং ছ্বিষ্সঃ (দ্বেষেং কুর্মঃ) তান্ সর্বানেব শত্রন্ “পরমন্তর্* ( অস্তিমায়াং) 
গপৃথিব্যাং (ভৃগ্রদেশে, ভুমেঃ ৪পষলীমাস্তে, অন্ধতামিতে ইতি ভাবঃ) “শতেন গাশৈঠ 



লী (স্পএহিা। [ খাঃএবরাডাটিক। 

(ছার নি) ওহ ) বলি? ( বলত কু )) “অা) (তদনগারং, 0 (তান, চশত্রন্ 
ইত্ার্থঃ । মা: “কক €কেদাচিদিপি নাঃস্ুক)। মধ আগন্বৃত্তিনবহান্” সুদ।মতান্-কুরু | 
তান্/8র।য এখান ; কৰ|চিপি, তেষাং পাণঘৌনগ মা [বধেহি-হাত ভাবঃ। 

৯। হে মনঃ! “অররুঞ (শরঃ) তে, (তব) দদ্দিবং (স্বস্থানং ) মা স্কাম। 

(মা গন্ছতু) 'অধিকারং মা: করোতু )। 'হৃদয়াৎ: অসস্তাবঃ. 'অপস্থতঃ ভবতু- আপচ গন্তাবঃ 

মমুস্তবতু: হাত, ভাবঃ | | 
১৭। (ক) হে চিন্ববৃত্তি! “বসবঃ' (পর্রেষ ং' পরমণদি : প্রতিষ্ঠাপকাঃ -দেবভাবাঃ 

'ইতি ভাবঃ) “তব (ত্বাং) 'গোরত্রেণ ছন্দনা+ € গায়ত্রীচ্ছনোবিশিষ্টেন। জন্ত্রেণ। যন্থা- 

গরিত্র/গনাধিরেন অভীষ্টপুরুকেন চ "প্রভাবেন : ইত্যর্থঃ) পরিগৃত্স্ত' ( সর্ব্বতোভাবেন 

ভগবতসশ্বন্ধে বিনিযোজয়ন্ত । | 

'(খ) হে 'মনোবৃত্তে ! 'রিদ্রাঃ (রুদদেবাঃ, বদ্বাশশক্রসংহারে রুদ্রভাব্সম্পন।; দেবভাবাঃ 

ইতি ভাবঃ ):ত্বা” (ত্বাং) “ত্রৈষ্টভেন ছন্দসা' ব্রিষ্টভছন্দো বিশিষ্টেন- মন্ত্েণ, ল্য্া__সর্বাশক্র- 
নাশকেন অভীষ্টপুরকেন চ সামর্যা ইত্যর্থ; )' “পারগৃহনন্ত' ( নর্বতোভাবেন তগবৎকর্ধ 

'বিনিযোজ্য়স্ত ইতি ভাব? )। 

গ) হে মনোবুত্তে! “আদিত্যাঠ (আদিতাগণাঃ, যছ্বাস-পাপলাশকাঃ গ্রজ্ঞানদায়কাঃ 

দেবভাৰাঃ ইত্যর্থঃ ) "ত্বা” (ত্বাং ) “জাগতেন ছন্দসা,' ('জগতীছন্দোৰিশিষ্টেন মন্ত্রেণ। মন্বা-- 

অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপুরকেন চ প্রভাবেন "ইতি ভাবঃ) “পরিগৃহ্স্ত' ( লর্বতো- 

ভাবেন ভগব্ৎকর্মন্র বিনিযোজয়স্ত ইতি যাঁবং)। 
১১। “দেবস্ত ( ঘ্বোতমানস্য, প্রকাশরূপন্ত ইত্যর্থ; ) 'সবিতুঃ (জ্ঞানপ্রেরকস্ত“তগবতঃ ) 

পৰে" (ঞ্পবে, প্রেরণে সতি ইত্যর্থঃ ) “বেধস£১ €আক্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ জলাঃ ইত্যর্থঃ ) ক্ষ 
ধাগাদি সগ্কর্দ ইতি ভাবঃ )-কিথস্তি? (কুর্বস্তি, ব্বাভাষ্পূরণায় লম্পানয়স্তি ইত্যার্থঃ )। :নিত্য- 
নত্তনূলকঃ অযং-মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহং বিন|ংকোইুপি কর্ং লম্পাররিতুং শক্ষোতি- ইতি ভাঁবঃ। 

৯২ (ক) হে.মম অন্তর ! নং 'খিতং, ('সক্কর্প্সয়ঃ--গুদ্ধসত্বরূপং কর্দফলং “ইত্যর্থ; ) 
'অপি” (ভবসি )। অথবা! হে হৃদয়! 'ম্বং খিতং, ( লৎকর্খাণঃ 'আধারভৃতং)-বন্ধা-বর্র্ষল- 

স্কামকৎং )£সসি। (বলি )৭ 
(:খ ) হে মনঃ-বা. হদয় | "ত্বং ধাতসদনং ( লংক্ষম্মরণাষাধাররূপং)-সৎকর্দলাধমার্থং 

সাযান্াংখভৃতংংহিতি. তারঃ )'ঞ্জিসি' (জ্ভবসি,' ভক্তু বা.ইতি স্ভাবঃ)। 
(গ) হে মম হৃদয়! “বং “খতভ্ী+ ( শদ্সত্বর়পন্ত ফরসা মাধুরর্যম্পাদকং ইতি 

ভার) জিসি' (ভভবসি, -ভবতু ' বা'এইতি :-শেন্ঃ )। 

এতাঃ ত্রয়ঃ মন্ত্াঃ প্রীর্থনামূলক]ঃ | * হানিহিতাভি সদ্বৃপ্তিভিঃ লু ভগবান-অবিচপিতঃ 
(ব্বিষ্ডু' ইতি"ক্প্রার্সনায়াঃ ভাবঃ। ৮ 

১৯৩।. হে গ্গারৃত্তে ! গম্বং ' “বাঃ. ৮৮7 'দেবতাধাদাং খাররিত্রী ইতি ভা: ) 

জেদি! €তবসিস্টা+ এঅথবাপহে তগবন্ | -হং ধান" (বিশ্বেষাং সর্বষাং- ধারকঃ - ইত্যর্থঃ ) 
খাদ আধসি )। 



১ পাঠক, ৯ অনুযাক । |] কৃষণ-য ষেধেদ-মন্ | ১৭৭ 

(খ) হে মনোবৃত্ে! তং 'ম্বধা+ ( অহ্ংজ্ঞাননাশিক, ভববন্ধনছেদিকা ইত্যর্থঃ ) 

“অসি” (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! তং “স্বধা' ( অহংজ্ঞান 
নাশকঃ ভববন্ধনছেদকঃ পরণজ্ঞাম ্বরূপঃ ইতি ভাবঃ ) অসি ভেবসি )। 

(গ) হে মনোর্ভে! ত্বং “উবর্বাঃ (বিস্তীর্ণ, বহনাং ধারিকা হত্যর্থ;) অলি 
( ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা, হে ভগবন্' ত্বং "উবর্বাঃ ( বিস্তীর্ণঃ, বিশ্বরূপঃ 

ইত্যর্থঃ) “অসি (ভবসি )। , 

(ঘ) হে মনোবৃতে! ত্বং 'বৃস্বা চঃ ( বৃহুধনবতী, পরমধনগ্রদাত্রী চ) “আস, 
 ভবসি, ভবতু বা হতি শেষ১)। অথবা হে "ভগবন্! হং পস্বীঃ (সর্কেষাং নিবাসঃ, 

জগতাং ধারকঃ--পরমধনদাত! বা! ইত্যর্থঃ ) 'অপি+ (বদি )। 

১৪। ভে ভগবন্! ত্বং “ক্রুরস্তত (হিংসকম্ত, সং্প্রতিবন্ধকম্ত ইত্যর্থঃ ) “বিহ্যপঃ 

( ইতস্ততঃ বিসর্পণশীলন্ত ) “বিরপ শিন্ ( মহতঃ । 'জীরদাহুঃঃ ( জীবনশীলম্ত দানবস্ত উপদ্রবাৎ 

হত্যর্থঃ ) “যং পৃথিবীং, ( ভূমিং -হৃদ্রূপং আধাঁরং ইত্যর্থঃ ) “পুরা, । নিত্যক(লমেব,- রক্ষিতা 

ইত্যর্থঃ) “চন্দ্রনসি+ ( অমৃতকিরণৈঃ, লিগ্ধত্বভাবসমন্থিতৈঃ জ্ঞানকিরৈঃ ইতি ভাবঃ ) “এরয়ন্ 
( উদ্ভািতবানসি ', 'বীরাসঃ । আত্মেৎকর্ষল।ধনণাল।ঃ জনঃ) “তং । পৃথিবীং-হৃদরূপং 

বেদিং ইত্যর্থঃ ) এঅনুদৃগ্ভ' ( মনসা অনুচিন্ত্য -ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ ) “ম্বধাভিঠ ( সজ জ্ঞানসমন্থিতৈঃ 
গুদ্ধসশ্দৈঃ ইত্যর্থঃ ) “যজস্তে” (ভগবছুদ্দেশ্ে বিনিযোঞয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। 

অথব। 
বিরপশিন্ ( শবব্রহ্ষস্বূপ হে পরমেশ্বর!) ত্বং ক্রিরম্তঁ ( হিংশ্রকম্ত রিপুশত্রোঃ ) 

বিস্থঃ € সংগ্রামে ) “জীরদ।সঃ” ( জীব্প্রাণস্বরূপং শুদ্ধসত্বভাবং ইত্যর্থঃ ) "পৃথিবীং, ( পার্থিব- 

পদীর্থসন্বন্ধীৎ, ভ্রান্ত্যাঃ ইতি বাব) “উদদায় ( উর্ধং গৃহীত্বা, মুর্ধিং সংরক্ষায় ) “পুরা, 

(নিত্যকালং) অন্মান্ অন্ুগৃহাণ ইতি শেষ, দেবাঃ ন্বধাভিঃ' ( বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ 
ইত্যর্থ ) “যা ( জীরদান্থং ) চচ্দ্রমসি+ ( চন্ত্রলোকে, সিপ্চালেকময়ে টি ৷ “ীরয়ন্ 
(স্থাপয়ন্, সরক্ষয়ন্ ইতি যাবৎ) “তাং (সারভূতাঁং জীরদানুং ) “অনুদৃ্ঠ' ( অনুস্যত, 
প্রীপ্তিকামনায় । “বীরাসঃ” ( ধীরাঃ, মেধাবিনঃ ) “জস্তে' ( আরাধনং কুর্বন্তি)। রিপুশত্রো: 
ংশগ্রামে দেবভাবাদয়াঃ সদা মূর্ি,দেশে শুদ্ধসত্বজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্! মেধাবিনঃ 

ততপ্রাপ্তিকামনয় ত্বাং অর্চয়স্তি। যেন বয়ং ততঙ্কল্পসাধনার্থং ত্বাং অর্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ 

তৎ কুরু ইতি ভাবঃ ॥ (১অষ্টক--১প্রপাঠক-_-৯অন্ুবাক )॥ 

বঙ্গান্বাদ । 

১। হে আমার কন্মফল ! তোমাকে সম্যকপ্রকারে ভগবানকে সমপথ 

করিতেছি অর্থাৎ ভূগবানে স্থস্ত করিতেছি। 

২। হে দেবচরণে সমর্পিত কর্মফল ! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের 
দক্ষিণ-বাহু হও অর্থাৎ ভগবানকে পরমানন্দ, দান করিয়া! থাক; ভুমি, 

কঝবর্ষেদ ২৩ 



চে যঞ্জ্েদ-সংহিতা। . [প্রথম কাঁও) প্রথম অষ্টক। 

অশেষ পাপ-নাঁশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেব-সমীপে ক্ষিপ্রগমনকারী, 

পাপ-সমূহের দাহক এবং রিপুশক্রগণের হননকারী হইয়া! থাক। (ভাবার্থ 
এই যে, কর্মফল দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হইলে অননস্ত-ফলোপধায়ক 

এবং অশেষ পাপ-নাশক হইয়া থাকে )। 
অথবা, 

(ক) হে কর্মফল ! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বনু- 
সামর্থ্য-সম্পন্ন বাহু-ন্বরূপ পরমানন্দদীয়ক হও; (খ) অপিচ তুমি অশেষ- 
পাপনাশক অমিততেজ-সম্পন্ন, ৰায়ুবৎ ক্ষিপ্র-গমনকাঁরী অর্থাৎ ভগবৎ 
প্রাপ্তি হেতুভূত হও; (গ) অতএব তুমি তীব্র-জ্বালাবিশিষ্ট অশেষ-সন্তাপ- 
জনক রিপু-শক্রদিগের হস্তারক হও অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ কর। 

৩। দেব-সন্বন্ধি কর্মের আধার-স্থানীয হে আমার স্থুলদেহ ! কর্ফলা- 

বনানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও ন।। অর্থাৎ, এই স্থুল-শরীরের 
যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে-_তাহাই করিও । 

৪। দেহের মঙ্গল-সাঁধন জন্য, দেব-সন্বন্ধি কর্মের আধারভূত হৃদয় 

হইতে শক্রগণ বিনষ্ট হউক । 
৫। হেমন! তুমি তোমার কল্যাণাষ্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্ধন কর; 

অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও । 
৬। হে মন! ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার অভীষ্ট পুরণ করুন 

অর্থাৎ তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও। 
৭। হে গ্ভোতমান্ সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথব। 

আমরা যাহার হিংসা কামনা! করি, সে সকল শক্রকে এই পৃথিবীর সীমীস্ত- 
স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,-_কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়। 
দিবেন ন|। (ভাবার্থ এই যে,__কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ-_-আমাদিগের 
অস্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিনিবহ-_-আমাদিগের পরম শক্র ; আমাদিগের নিকট 
হইতে তাহাদিগকে দুরে রাখুন )। 

৮ (ক) দেবগণের গ্রীতি-সাধক যাগাদিসতক্রিয়াসাঁধনসমর্থ আমার 
হৃদয়-রূপ যজ্জ-প্রদেশ হইতে আমার অস্তঃশক্র বিনষ্ট হউক । 
(খ) হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাম্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন টি 

অর্থদ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যুক্ত হও। তত 
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(গ) হে মন! ছ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবত। তৌমার কল্যাগ-দাধন জঙ্ম 
তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন। 

(ঘ) হে গ্োতমান্ সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথব। 
আমর! যাহার হিংসা! কামনা করি, সে সকল শক্রকে এই পৃথিবীর সীমাস্ত- 
স্থানে শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, রাখুন,-কদীচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,--কাম-ক্রোৌধাদি রিপু-বর্গ--আমাদিগের 
অসদ্বৃত্তিনিবহ-_-আমাঁদিগের পরম শক্র ; আমাদিগের নিকট হইতে 

তাহাদিগকে দূরে রাখুন )। 
(ও) হৃদয়-রূপ ষজ্জ-প্রদেণ হইতে দেবভাব-প্রতিবন্ধক শত্রু বিনষ্ট হউক । 
(চ) তাহা! হইলে হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাম্পদ প্রবজ্যা অবলম্বন 

করিবে ;_ অর্থাৎ স।ংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে । 
(ছ) হে মন! ছুযুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবত। তোমার কল্যাণ-সাধন জন্ম 

তামার অভীষ্ট বর্ষণ করুন| 
(জ) হে গ্যোতমাব সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে ৫ করে, অথব৷ 

আমর| যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমাস্ত- 
স্থানে শতপাপ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়। রাখুন,-কদীচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ_আমাদিগের 

অসদ্বূনিবহ--আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট. হইতে 
তাহাদিগকে দূরে রাখুন । 

৯| হেমন! অন্ত:শক্র যেন তোমার হৃদ্রূপ দেব-স্থানে গমন না 
করে অর্থাৎ হৃদয় অধির্চার না করে। (ভাব এই যে, হৃদয় হইতে 
অসপ্ভাব অপ্তত্ব হইয়৷ সব সমুস্ুত হউক )। 

১০। (ক) হে আমার চিত্তরৃত্তি! বন্থদেবগণ অর্থাৎ জীব-সমূহকে 
পরমপদে প্রতিষ্ঠাপক দেবভাব-সমুহু তোমাকে গায়্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের 
দ্বারা অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাঁধক. অভীষপুরক প্রভাবের দ্বারা সর্ববতোভাবে 
ভগ্নবৎ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করুন । ূ 

। (খ) হে মনোত্বত্বি! রুদ্রে-দেবগণ অর্থাৎ: শক্র-সংহারে রুদ্রেতাব-সম্পন্ 
দেরগরগ,তোযাকে. কিউ ভ ছান্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের ছারা অর্থাৎ শক্রুব্নূশর 
অতীষ্টপুরক সাম্যের দ্বারা সর্ধতোভাবে ভগবৎ-কর্মে নিয়োজিত, করুন্।. 
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(গ) হে মনেরৃতি ! আদিত্যগণ অর্থাৎ পাপ-নাশক প্রজ্ঞানদায়ক দেব- 

ভাব-সমূহ তোমাকে জগতীছন্দৌবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ষকার- 
নাশক অভীষপুরক প্রভাবের দ্বারা তোমাকে সর্বধতৌভাবে ভগবৎ-কর্ে 
নিয়োজিত করুন। 

১১। ছোতমান্ প্রকাশরূপ জ্ঞান-প্রেরক ভগবানের প্রেরণায় 

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ভগব-স্ীতিকর যাগাদি সণকন্মী ( আপন আপন 

অভীষ্টপুরণের জন্য ) সম্পাদন করেন। 
১২। (ক) হে আমার অন্তর ! তুমি সৎকন্্মময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ব-স্বরূপ 

কর্মফল হও। অথবা, হে অন্তর! তুমি সৎকর্মের আধারভূত অর্থাৎ 

কর্মফল-সাধক হও । 

(খ) হে আমার অন্তর ! তৃমি সকন্মের আধার-ম্বরূপ অর্থাৎ সৎকর্ম 
সাধন নিমিত সত্যের আশ্রয়ভূত হও! 

(গ) হে আমার অন্তর! তুমি শুদ্বসত্বরূপ কর্মফলের মাধূর্য্য সম্পাদন 

করিয়া থাঁক। 
( এই তিনটা মন্ত্র প্রার্থানা-মূলক | প্রার্থনার ভাব এই যে,_ হৃমিহিত 

সদ্রৃতি-সমূহের সহিত ভগবান অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন )। 
১৯৩। (ক) হে মনোরৃর্তি ! তুমি দেবভাব-সযুহের ধারক হও । অথবা 

হে ভগবন্ ! ভূমি বিশ্বের সকলের ধারক হও। 

(খ) হে মনোবৃত্তি! তুমি অহংজ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন-ছেদক হও। 
অখবা হে ভগবন্! আপনি অহং-জ্ঞান-নাশক. ভব-বন্ধন ছেদক পুর্ণজ্ঞান- 
রূপ হযেন। 

(গ) হে মনোরৃত্তি ! তুমি বহুধারক হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি 
বিরাট বিশ্ব-রূপ হয়েন। 

(ঘ) হে খনোর্ত্তি! তুমি বহু ধনবতী পরমধনপ্রদান্রী হও। অথব 
ছে ভগবন্! আপনি সকলের নিবাস-হেতৃভূত.জগতের ধারণকর্তা হয়েন। 

১৪। হে ভগবন্! হিংসক সৎ্প্রতিবন্ধক ইতস্ততঃ বিসর্পণশীল মহা- 
পরাক্রীস্ত শত্রুর উপদ্রব হইতে আপনি যে পৃথিবীর্কে অর্থাৎ হৃদয়-রূপ 
আঁধার-ক্চেত্রকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়৷ অিপ্বসত্ব-ভাব-সমন্থিত জ্ঞান-কিরণের 

দবারী উদ্তাপিত করেন, আল্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জন সেই হৃদ্রূপ বৈদিক 



€এ্রপাঠক, ৯আছবাক |]  কৃষ্-যভুর্ধেদ-মন্্র | ১৮১ 

মনের দ্বারা অনুকল্পিত করিয়! সদ্জ্ঞীন-সমদ্বিত গুদ্ধসন্তব সহকারে আপনার 
উদ্দেশ্টে ( আপনার গ্রীতিকর কর্মে) নিয়োজিত করিয়া থাকেন। 

| অথবা ূ 

শবত্রন্মরূপ হে পরমেশ্বর! অপনি ( এই ) হিং রিপু-শত্রর সংগ্রামে 
জীবের প্রাণ-ম্বরূপ শুদ্ধসত্থ্কে পার্থিব পদার্থ-সম্বন্ধ হইতে (পাপ-সংশ্রব 

হইতে ) উদ্ধে গ্রহণ-পুর্ববক (মুদ্ধিদেশে জ্ঞানাধারে রক্ষা করিয়া) আমা- 
দিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন। দেবগণ ( দেবভাব-সমূহ ) বেদজ্ঞান- 
সহ যে শুদ্ধসত্ব ভাবকে চন্দ্রলৌোকে (ম্নিপ্ধ আলোকময় মুদ্ধি-প্রদেশে ) 

সংরক্ষিত করেন; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেপাবিগণ 
সর্ববদ। আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন। (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে 
আপনার আরাধনায় সমর্থ হই )। (১ অ্টক-_১ প্রপাঠক-_-৯ অনুবাক)। 

খঃ রঃ 
গা 

” মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণচার্য্যকৃতং )। 

অষ্টমে গুরোডাশশ্রপণমুক্তম্। অথ পরন্ত হবিষে বেগ্ামাসাদনীয়ত্বারনবমে বেদিরুচাতে । 
১। «আদদে ।৮-_আঁদদ ইত্যায়াতন্ত মনতম্ত শেষং পূরয়িতা বিনিয়োগঃ কল্পে দশিতঃ “অথ 

জঘনেন বেগ্ধাস্তিষন্ক্ষ্যপাদত্তে দেবস্ত স্ব! সনিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্বাছ্ভ্য।ং পুষে! হস্তাভ্যামাদদ 
ইতি” ইতি। যথোক্তমাদানং বিধত্তে__-“দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি ক্ষ্যমাদত্তে প্রশ্থত্যৈ। 
শ্বিনোর্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্থিনৌ হি দেবানামধবর্ষ্য আস্তাং। পুষে স্তাভ্যামিত্যাহ 
খত্যে” (ব্রাৎ কাঁণ ৩ প্রৎ ২ অণ৯) ইতি ॥ * 

২। *ইন্্স্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহততৃষ্টিঃ শততেজা বাঁযুরসি তিগ্মতেজাঃ।৮-_বৌধায়নঃ-_ 
"“আদায়াভিমন্ত্রয় ইন্্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহতভূষ্টিঃ শততেজ! ইত্যথৈনং বহিষ! স৬শ্তি বাঘুরসি 

তিগ্রতেজা ইতি” ইতি। সংশ্ঠতি সম্যস্তনূ করোতি । একমন্তত্বমাহাহপত্তঘঘঃ-_“ইন্রন্ত 
বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যভিমন্ত্রয়তে” ইতি। হে ক্ষ্য ত্বমিন্্র্ত দক্ষিণো বাহুরিব সমর্থোইসি। 
কীদৃশো বাহুঃ সহত্রসংখ্যানাং- শত্রণাং ভূষ্টিঃ পাঁকো মারণং মস্তাসৌ সহঅভূষ্টিঃ । পুনঃ কীদৃশঃ। 

শতসংখ্যাকান্তাযুধানি তেজোযুক্তানি যস্তাসৌ শততেজাঃ। ন কেবলমিল্ত্রবাহুসদূশঃ কিং তু 
বায়ুসদৃশোহপ্যসি। যথা বায়ুস্তীক্ষামগ্রিজালামুৎপাদয়ংস্তিগ্মতেজান্তথা ক্ফ্যোহপি বক্ষ্যমাণস্তত্ব- 

চ্ছেদ্রূপং তীব্রং কর্ম কুর্বংস্তিগ্রতেজা ইত্যুচ্যতে। মনতম্ত প্রথমভাগ ইন্ত্রশব্ববিবক্ষামাহ-_ 

“আদদ ইন্তন্ত বাছরপি- দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্িয়মেব যজমানে দধাতি* (ব্রাণ কা* ৩ প্র* ২ 

অ* ৯) ইতি। অত্রাংদদ ইতি পদং পুর্বমনতস্বরূপং। তঙ্চ স্পষ্টার্থং। ইন্্রন্তেতি মন্ত্রাদিঃ। 

দ্বিতীয়ভাগে মন্ত্রগতশবন্বরূপমেৰ বাহুসদৃশন্ত ন্থ্যন্ত মহিমানং খ্যাপযতীত্যাহ-_“সহততৃিং 
শততে্া! ইত্যাহ। রূপমেবানৈতম্মহিমানং ব্যাচে” (ব্রাণকাৎ ৩ প্রৎ ২ অ*৯) ইতি। তৃতীয় 
ভাগে তেজোজনকতয়! তেজোরূপেণ বায়না ক্ফ্যরূপ উপদিতে সতি যজমানে তেজো ভবীত্যাহ- 



১৮2 মঙ্র্ধ্বেদ-সংহিতা।  [প্রথয় কাও, প্রথম আটক । 

্বাযুরসি তিগ্তেজা ইত্যাহ। তেজো! বৈ বায়ুঃ। তেজ এবান্রিন্ধাতি” (ব্রা*.কাৎ ৩ প্র 
২ অ০ ৯) ইতি॥ 

৩। “পৃথিবি দেবযজন্ঠোষধ্যান্তে মুলং মা হি/সিষম্।”--কল্পঃ--“অথাস্তর্কেহ্যাবীচীনা গ্রং 
দার্তং নিধায় তন্মিন্ ন্ফ্যেন প্রহরতি পৃথিবি দেবধজন্ে।ষধ্যান্তে মূলং মা হি৬সিষমিতি”” ইতি । 

ছে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি ততদীয়ায়। ওষধ্যা মূলং মা বিনাশয়ামি। অজ দেবযজনীতি 
বিশেষণেন বাস্তিলোহিতাভ্যামাপাদিতমণুচিত্বং নিবারয়তীত্যাহ-__“বিষাদ্বে নামান্থুর আসীৎ। 
সোহবিভেৎ। যজ্ঞেন মা দেব! অভিভবিষ্যস্তীতি। স পৃথিবীমভ্যবমীৎ। সাহমেধ্যাইভবখ। 

অথো যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্। তন্ত লোহিতং পৃথিবীমন্ন ব্যধাবৎ। সাহমেধ্যাইভবৎ | পৃথিবি 
দেবযজনীত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং দেববজনীং করোতি” (ব্রাৎ কাণও প্র* ২ অণ ৯) ইতি। 
বিষমত্তীতি বিষাৎ | . ইতরভাগপ্রয়োজনমাহ--“ওষধ্যান্তে মূলং ম! হি/সিষমিত্যাহ। ওষধীনা- 
“মহি৬সায়ৈ”” : ব্রা*ৎ কাণ ৩ প্রৎ ২ অৎ৯ ইতি॥ 

৪। “অপহতোহররুঃ পৃথিব্যৈ ।৮--কল্পঃ--“অপহতোহররুঃ পৃথিব্যা ইতি ক্ফ্যেন সতৃণান্- 

পাঁস্নপাদায়” ইতি । অরকরুর্নামকো ইন্ুরঃ | সোহ্ত্র রজেপনয়নেন পৃথিব্যাঃ সকাশাদপহতঃ ॥ 

৫। “বজ্রং গচ্ছ গোস্থানম্।”-_কল্প:_"ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি” ইতি। অস্ত 
শ্রৌষডিত্যনেন মন্ত্রেণাহগীতঃ প্রত্যাশ্রাবণং বক্তি। সেয়ং বাগত্র গোশবেন বিবক্ষিতা। তন্তা 
বাচঃ স্থানভূত উৎকরদেশো ব্রজঃ। হে তৃণসহিতপংসো তং ব্রজং গচ্ছ। অপহতে|ররুঃ 

পৃথিব্যা ইত্যেবং পুর্ব মন্ত্রং স্পঠীর্ঘত্বছুপেক্ষ্যোত্তরং মন্ত্র ব্য।চষ্টে-_প্ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিত্যাহ । 
ছন্দী৬পি বৈ ব্রজো গোস্থানঃ। ছন্দা”স্তেবাশ্মৈ ব্রজং গোস্থানং করে।তি” (ব্রা কাণ ৩ প্র, 

২ ভাৎ ৯)ইতি। গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংগ্ভেব গোশব্ভিধেয়ানাং বাচামবস্থানযোগ্যো ব্রজশব্দা ভি- 

ধেয়ো দেশবিশেষঃ |  তত্রার্ঘদয়সাধারণশব্দোপেতং মন্ত্রং পঠন্,ৎকরদেশং ছনোরপং 

সম্পাদদিতবান ভবতি ॥ 

৬। পর্বর্ষতু তে ঘ্োৌঃ1৮-_কল্পঃ-প্বর্ষতু তে গোৌরিতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে” ইতি। হে 
বেদে তবাহপ্যায়নায় ছ্যুশব্দোপলক্ষিতঃ পর্জন্টো বর্ষতু। পর্জন্াধারতয়া তদ্রুপত্বোপচারে দ্দিব 

ইত্যাহ__প্বর্ষতু তে ছোরিত্যাহ। বৃষ্টির গোৌঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে” ব্রা* কাণও৩ প্রৎ ২ 
অত ৯) ইতি। বর্ষতীতি বুষ্টিঃ পর্জন্যঃ ॥ 

৭। “ধান দেব সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ধোহন্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বশ্স্ত- 

মতো মা মৌক্।”__কল্পঃ_-“হৃত্বোথকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন 
পাণৈর্ধোহ্মান্দেন্টি ংং চ বয়ং দ্বত্স্তমতে| মা মৌগিতি” ইতি। হে সবিতর্দেবানেন সতৃণপাং- 
সুরূপেণীবস্থিতং দেষ্টারং দ্বেষ্যং চ পাশশতেনাত্যন্তদুরদেশে বধান তং পুরুষদ্বয়মতো বন্ধনান্মা 

মু্চ। অত্র যোহম্মান্ং চেতি ন পুনরুক্তিদে'ষং প্রতি কর্তৃত্বেন কর্তন চ পুরুষভেদাদিত্যাহ-_ 
প্ৰধান দেব সবিতঃ পরমন্াং পরাবতীত্যাহ। দো বাব পুরুষৌ। যং চৈব দ্বেটি। যশ্চৈনং 
ঘ্েষ্টি। তাবুভৌ বগ্নাতি। পরমন্তাং পরাবতি শতেন পাশৈঃ। যোহম্মান্দে্ট বং চ বয়ং 
ঘিশ্স্তমতো৷ ম! মৌগিত্যাহানিম্টক্ত্য” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রণ ২ অণ ৯.) ইতি পরাবতি দুরভূমৌ। 
অনিমুক্তিরনি্মোক্ষঃ। ব্যাধ্যাতাপসনতয়াৎপূর্বভাবী যো মনত শষ্া্থবুদ্ধযোপেক্ষিতন্তং পুনঃ 



১ প্ররীঠকি, ৯ আগুবাক |] কৃষ্-যত্বেরেদ-মন্র। ১৮৬ 
দিংহাবলোকনন্ায়েন স্ৃত্বা ব্যাচ্টে-_“অররু্বণ নামান্থুর আমীৎ। _স পৃথিব্যামুপনূপ্তো২শয়ৎ | 
তং দেবা অপহতোহররুঃ পৃথিব্যা ইতি পৃথিব্য। অপাঙ্গন্। ভ্রাতৃব্যে বা অররুঃ। অপহতোহ্ররঃ 
পৃথিব্যা ইতি যদাহ। ত্রাতৃব্যমেব পৃথিব্যা অপহস্তি” (ব্রা* কাণ ৩ প্র ২ অণ ৯) ইতি। 
উপন্বপ্তস্তিরোহিতঃ। হজ্ঞবিঘাতায় গুঢ়রূপেণ ভূমৌ শয়ানত্বাৎ। অত এবাষং ত্রাতৃব্যঃ শত্রু; | 
তং চ দেববম্মন্তরোচ্চারণপূর্ব্বকেণ সতৃণানাং পাংস্থনামপনয়নেনাপহস্তি ॥ 

৮1 “অপহতোহররঃ পৃথিব্যৈ দেববজন্ৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে ছোৌর্বধান দেব 
সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ধোহম্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিম্স্তমত্তো মা মৌগপহতোই- 
ররুঃ পৃথিব্যা অদেবধজনে! ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে গ্ৌর্ব্ধান দেব পবিতঃ পরমস্যাং 
পরাবতি শতেন পাশৈর্যোহম্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্িষ্মস্তমতো মা মৌক 1 কল্পঃদদ্বিতীয়ং 
গ্রহর্তি পৃথিবি দেবযজন্ঠোষধ্যান্তে মুলং মা হি৬সিষমিত্যপহতোইহররুঃ পৃথিব্যৈ দেবহজন্তা 
ইত্যাদত্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেঙ্গতে বর্ষতু তে গ্োৌরিতি হৃত্বোৎকদে 
নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোইম্মান্দ্ষ্টি যং চ বয়ং দ্বিমত 
মতো মা মৌগিতি তৃতীয়ং প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্তোষধ্যান্তে মুলং মা হি৬সিষমিত্যপহতো ই. 

ররুঃ পৃথিব্যা অদেব্যজন ইত্যাঁদত্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে 
স্ৌরিতি হাত্বোখকরে নিবপতি বধাঁন দেব সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোহম্ম'- 

দ্ডেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিশ্স্তমতে। মা মৌগিতি”” ইতি। ফছ্যপ্যপহত ইত্যনয়োদ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ 
গৃথিবি দেব্যজনীত্যয়মাগ্বমন্ত্রোনাহয়াতস্তথাইপি প্রথমপর্্যায়াদনুষ্জনীয়ঃ | যথা! বাক্ান্ত 

পরিপূর্তয়ে শব্দাস্তরমনুষজ্যতে তথা প্রয়োগপরিসমাপ্তার্থং মন্ত্ানুষঙ্গো ভ্তাষ্যঃ। অররুশয়নে- 
নোপহতবেদিভূমিপাংসবঃ কিষ়স্তোপি প্রথমপর্য্যায়েৎপনীতান্তাবতা বেদিভৃম্যেকদেশো 
যাগষোগ্যঃ সম্পন্নঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়পর্যায়েইপহতোহ্ররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্া 
ইতি পৃথিবী বিশেষ্যতে । তৃতীয়পর্ধ্যায়ে তু অদেবযজন ইত্যররুবিশেষণং। তর্দেবমুপহতা- 
স্বণপাংসবো যজ্ঞতৃমেরুত্বুত্য যন্মি্ন দ্দেশে নিরস্তস্তে সউৎকর উচ্যতে। 

৯। “অররুত্তে দ্িবং মা স্কান্।”-_-কল্পঃ£-অররুত্তে দিবং মা স্কানিতি বু[প্তমাগ্ী- 

ধোহ্ঞ্জলিনা২ভিগৃহাঁতি” ইতি। হে পাংস্থসমুহরূপোৎকর তব সন্বন্ধী যোহররঃ স ম্র্গং মা 
গচ্ছতু ॥ দ্বিতীয়তৃতী়পর্ধ্যায়য্পোঃ গ্রথমব্যাখ্যয়াইববোদ্ধং শক্যতয়া ভবুপেক্ষ্য মন্ত্রমেতং 
ব্যাচ্টে--“তেইমগ্তন্ত । দ্রিবং বা অয়মিতঃ পতিষ্যতীতি।' তমরকুত্তে দিবং মা স্কানিতি দিবঃ 
পর্য্যবাধস্ত। ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ। অররুন্তে দিবং মা স্কানিতি যদাহ। ভ্রাতৃব্যমেব দিবঃ 
পরিবাধতে” (ব্রা কাঁৎ ৩ প্রৎ ২ অৎ ৯) ইতি। তে দেবাঃ কেনাপুযুপায়েনারকু্বন্ধং 

ছিত্ব। ফল বিঘাতায় স্বর্গং গমিষ্যতীতি মত্বা মন্ত্রেণ বন্ধনং দৃ়ীকৃত্য দিবঃ সকাশাদ্যথা পরিতো 
বাঁধিতে। ভবতি তথ! যত্বং কৃতবস্তঃ | তন্মাদাগীধাঞ্জলিনা পাং্রাশো নিরুদ্ধে সতি ভ্রাতৃব্যঃ 

্বর্গবাধিতো ভবতি। মন্ত্রান্ ব্যাখ্যায়ানুষ্ঠানং বিধত্তে- “ন্ততঘূর্থরতি। পৃথিব্যা, .এব 
ভ্রাত্ব্যমপহত্তি। দ্বিতীয়, হরতি। অস্তরিক্ষাদেবৈনমপহস্তি | : তৃতীয়/, হরতি। . দিব 
এবৈনমগহত্তি । তুফীং চতুর্ঘ৮, হয়ত । অপরিমিতাদেবৈনমপহস্তি” (ব্রা কা* ৩ প্র ২ 
অন ৯) ইতি। য্ুনানত্রেণ ছিয়ো দর্ভঃ শুধযুং। ' তচচ ত্থ্বরূপং স্য্যেন চ্ছিত্বোথকরদেশে 
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হরেৎ। ব্রিবারমেবং হরণেন লোকেভ্যে। ত্রাতৃব্ে। হতো ভবতি। অমন্ত্রকেণ চতুর্থহরণেনা- 
পরিমিতাঘ,দ্বাঙডাৎ সর্বন্মান্ তৃব্যাবঘাতঃ ॥ 

১০। “বিসবন্ত্। পরি গৃহুস্ত গায়ত্রেণ ছন্দদা রদ্রান্তা পরি গৃহুস্ত টত্রষ্ট ভেন ছন্দসাৎ 

দিত্যান্বা পরি গৃতস্ত জাগতেন ছন্দসা।”--প্কল্পঃ_-অথ পূর্বং পরিগ্রাহং পরিগৃত্রাতি বসবন্থ। 
পরি গৃহুস্ গায়ত্রেণ ছন্দসেতি দক্ষিণতে। রদ্রান্তা পরি গৃহুস্ত ৈষ্ভেন ছন্দসেতি পশ্চাদা 

ত্যান্বা পরি গৃহুস্ত জীগতেন ছন্দসেত্যুত্তরতঃ” ইতি। আহবনীক্নগার্পত্যয়োর্মধ্যে বেদিং 

খনিতুং বেদিমানায় স্ফ্যেন দিক্ত্রয়ে রেখাত্রয়ং কর্তব্যং। সোইয়ং বেদেঃ পরিগ্রাহঃ। 
পরিগ্রহীতাইধবর্ধযদকৃত্রয়ে ক্রমেণ ভাবনয়া বস্বাদিরূপঃ। পরিগ্রাহসাধনভূতঃ ্্যশ্চ চ্ছনক্ত্য়- 
নূপঃ| তমিমং পরিগ্রাহং বিধত্তে__"অন্রাণাং বা ইয়মগ্র আসীৎ। যাব্দাসীনঃ পরাপশ্তি। 
তাবন্দেবানাং। তে দেবা অক্রধন্। অস্ত্েব নোইহস্তানপীতি। ক্যাক্জোে দাল্তথেতি। 

যাবৎ স্বয়ং পরিগৃহ্ীথেতি। তে বলবস্ত্েতি দক্ষিণতঃ পর্যযগৃহন। রুদ্রান্ত্রতি পশ্াৎ। 

'আদিত্যান্তত্যুত্তরতঃ। তেওগ্রিনা প্রাঞ্চোহজয়ন। বন্থৃভিদক্ষিণা। রুদ্রৈঃ প্রত্য্চঃ। 
আনদিত্যৈরুদঞ্চঃ | যাঁন্তবং বিছুষে! রেদিং পরিগৃহৃত্তি। ভবত্যাআঅনা। পরাহস্ত ভ্রাতৃবেন 

ভবতি” (ব্রা” কা ৩ প্র" ২ অত ৯) ইতি। পুরা কদাচিদস্র|ণাঁং বিজয়ে সতি এযা 

পৃথিবী কৎ্নাহপি তেষামেব স্বভৃতাংলীৎ। দেবানাং কোইপি ভূম্যংশভূতো নাভৃৎ। কিং তু 
যে! দেবো! যত্র বর্দোপবিষ্টো যাবন্দেশং পগ্ঠতি তত্র তাবানেশস্তন্ত দেবস্ত তা স্বাবীনোহইভবৎ। 

'ততো৷ দেবা অন্গরানযাচন্ত যু্বদ্ধীনায়ামস্তাং পৃথিব্যাং কোংপ্যংশোহম্মাকং নিয়তোইপেক্ষিত 

গতর কিয়দূস্থানমল্মভ্যং দাল্তথেতি। ততোইস্রৈরনুজ্ঞাতা দেবা মন্ত্ৈর্বেদিং স্বকীয়ত্বেন 
ক্বীকৃতবস্তঃ | তন্তাশ্চ বেদেঃ প্রাচ্যামাহবনীয়োংগিঃ পালকো! দক্ষিণাদিযু বস্বাদয়ঃ | ততশ্চতুর্িক্ষ- 
বস্থিতানাং দেবানামগ্রাদিমুখেন বিজয় এব। তত্মাদেবং বিদুষো যন্ত যজমানন্তাধবর্য্যবে 

যথোক্তমন্ত্ৈর্ক্বেদিং পরিগৃহীয়ুঃ স যজমানঃ স্বেনৈব রূপেণাভিপ্রখ্যাতো ভবতি। তস্য ভ্রাতৃব্যঃ 

পরাভবতি। পরিগৃহ্স্তীতি বহুবচনং পৃজার্থং প্রয়োগভেদীভিপ্রায়েণ বাঁ ॥ 

১১।  “দেবস্য সবিতুঃ সবে কম্ম কৃথস্তি বেধসঃ 1”--বৌধায়নঃ-_“অথ প্রাচীং ক্ফ্যেন 
বেদিমুদ্ধস্তি দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম কৃথস্তি বেধস ইতি” ইতি। আপস্তম্বস্ত শাখাস্তরমন্ত্্ণ 
ভূমেরুপরিভাগাবস্থিতীয়াস্ণসহিতায়৷ মৃদ উদ্ধননমভিধায় বূুতে--“দেবস্য সবিতুঃ সব ইতি 

খনতি* ইতি। পরমেশ্বরস্যান্জ্ঞায়াং সত্যাং বেধসঃ সমানা অধবর্ধ্ব ইদমুদ্ধননরূপং থননরূপং 
বা কর্ম কুর্বস্তি। শ্বরানুজয়! সর্কৈর্জীনৈঃ স্বাভীষ্টং কর্ম ক্রিয়ত ইত্যেতদ্বিছুষাং প্রসিদ্ধমি- 
ত্যাহ--"দেবস্য সবিতুঃ সব ইত্যাহ প্রন্থত্যৈ। কর্প কৃথস্তি বেধস ইত্যাহ। ইধফিত৬. হি 
কর্ম ক্রিয়্তে” (ব্রা কাণ ৩ প্র“ ২ অণ ৯) ইতি। বেদের্দিগ দ্বয়ে নিয়তাং বিধত্ে--পৃথিব্য 
মেধ্যং চামেধ্যং চ বু[দক্রামতাং। প্রাচীনমুদ্দীচীনং মেধ্যং। প্রততীচীনং দক্ষিণা মেধ্যং। 

প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতি। মেব্যামেবৈনাং দেব্যজনীং করোতি” (ব্রাণ কা ৩ প্রপ্ ২ 
অত ৯)ইতি। .বুদক্রামতাং বিভাগমাগ্প তাং। অংসাকারেণ শ্রোগ্যাকারেণ চ কোগেষু 
চতুর্ঘোর়ত্যং বিধত্তে--প্রাঞ্চৌ বেদ্য» সাবুক্নয়তি। আহবনীয়দ্য পরিগৃহীত্যে। প্রতীচী 
ত্রোণী:। গার্পত্যস্য পরিগৃহীত্যৈ । অথ! মিথুনত্বায়” (ভ্তরাৎ কাণ ৩ প্রৎ ২ অন ৯) ইতি। 
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অংসয়োঃ শ্রোণ্যোশ্চ প্রত্যেকং যুগ্মতয়৷ মিখুনত্বং। যদ্ধা পুমানংসোৌ যোষিস্কোণিরিতি 
মিথুনত্বং। ভূমেরদ্ধতাগন্ত ত্বকৃস্থানীয়ন্ত স্ফ্যেনাপসারণং বিধতে- উদ্ধত্তি। যদেবান্তা অমেধাং 
তদপহত্তি' (ত্রা* কা ৩ প্রৎ ২ অ*৯) ইতি। তমেব বিধিমনৃগ্তার্থবাদাস্তরমাহ-_উদ্ধন্তি। 
তণ্মাদোষধন়ঃ পরাভবস্তি” (ত্রা* কা ৩ প্রৎ ২ আন ৯) ইতি। তশ্মাহুদ্ধননাসমিষ্ঠাতৃণত্তন্ব 

বহিরাস্তরণহবিরাসাদনবিরোধিনো বিনশ্তত্তি। তুমাবত্যন্তং নিকঢানাং তৃণমূলানামুদ্ধননমান্রেপাঁপ- 
গমাভাবাৎ পৃথগযদ্ধেন চ্ছেদনং বিধত্তে-_“মুলং 1ছনত্তি। ভ্রাতৃব্যন্তৈব মূলং ছিনত্তি। মুলং 
বা অতিতিষ্ঠদ্রক্ষা স্তনৃতৎপিপতে” (ব্রা* কাণ্ ৩ প্রণ২ অণ৯) ইতি। বৈরিণো মৃলং 
নিবাসাধিকরণং গৃহাদিকং। যদি তৃণমূলং ভূমিমতীত্য কিঞ্িবতিষ্ঠেত তদা তদলগ রক্ষা-. 
্াত্তবেষুং । তক্মান্মূলং ছেদনীয়ং। ছেদনসাঁধনং বিধর্তে--““দ্ধস্তেন ছিন্যাৎ। কুনখিনীঃ 
প্রজাঃ স্থ্যঃ। ক্ফ্যেন ছিনত্তি। বজো বৈ স্ষ্যঃ | বজেনৈব যক্তাদ্রক্ষাণ স্তাপহস্তি” (কা কাঁ* ৩ 

প্র*ৎ ২ অণ৯) ইতি। ন্থ্যন্ত বজত্বমন্তাত্রম্পষ্টমায়তং-_“ইন্দো বৃত্রায় বজ্বং প্রাহরং। 
স ত্রেধা ব্যভবৎ। ক্ষ্যস্তৃতীয়ং। রথস্তৃতীঞং। যৃপন্তৃতীয়ং” ইতি। প্রাদেশপরিমিতং বেদিখননং 

বিধত্বে_-“পিতৃদেবস্যাইতিখাতা। ইয়তীং খনতি। প্রজাপত্তিন! বজ্ঞমুখেন সংমিতাং” (ত্রাৎ 

কাঁণ৩ প্রণ২ অৎ৭৯) ইতি। বদেয়ং বেদিঃ প্রাদেশপরিম।ণমতীতা খাতা স্তাত্বদা 

পিতৃদেবত্যত্বাদিয়ং দৈবিকী ন ভবেৎ। ইয়তীমিতি প্রাদেশপরিমাণাভিনয়ঃ |. প্রজাপতি- 

স্ষ্টতয়া তদ্রপং ফজ্ঞপুরুষস্ত মুখং। তচ্চ প্রাদেশপরিমিতং। অতন্তৎসংমিতাং বেদিং 
খনেৎ। পক্ষান্তরং বিধর্তে--“বেদির্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং চতুরঙ্লেইস্ববিনন্। তন্মা- 
চ্তুরহ্ুলং খেয়া” (ত্রাণ কা ৩ প্র ২অ*৯) ইতি। কেনাপি নিম্নিত্বেন দেবেভ্যো 

বিমুখীভূতা। বেদিদেবতা৷ ভূমৌ নিলীন! সতী চতুরঙ্ুলমাত্রং খননেন লব্বা। তশ্মাচ্চতুরসুলং 
খনেৎ। তং বিধিমনুগ্যার্থবাদাস্তরমাহ-_-“চতুরঙ্ুলং খনতি। চতুরম্ুলে হোষধয়ঃ প্রতিতিষ্ঠস্তি 
(ব্রাৎ কা ৩ প্রৎ ২ অণ ৯) ইতি। ওষধিমূলে ভূমেরস্তশ্চতুরহুলং প্রন্থতে সতি তা ওষধয়ে! 
বায়না নোন্স,ল্যস্তে। পক্ষাত্তরং বিধত্তে_“আ' প্রতিষ্ঠায় খনতি। যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং 

গময়তি।৮ (ব্রাণ কাণ ৩ প্রণ ২২ অণ৯) ইতি। যদি চতুরঙ্লপ্রমাণেন প্রাদেশপ্রমীণেন বা 
সিকতা দিপ্রযুক্তশৈথিল্যাডুমির্ লভ্যেত তদা তল্লীভপধ্যস্তং খনেৎ। দক্ষিণন্তাং দিত্তোরত্যং 
বিধত্তে--“দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোঁতি। দেবযজনন্তৈব রূপমকঃ1৮ (ব্রা" কা* ৩ প্রন ২ 
অণ ৯) ইতি। প্রীচীমুদ্ীচীং প্রবণাং করোতীত্যনেনৈব সিদ্ধেংপ্যোন্নত্যে পুনরপি কুড্যাকীরেণ 
মৃত্তিকাপ্রক্ষেপোহত্র বিধীয়তে। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। লোট্রভাবরহিতাং লিকতয়া সদৃশীং 
মৃদং বেগাঁং সর্বত্র বিকিরেদিত্যাহ--পুরীষবতীং করোতি। প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং | 

প্রজবনবৈনং পশুতিঃ পুরীষবস্তং করোতি” (ব্রা কা* ৩ প্র ২ অণ ৯) ইতি। 
১২1 পধতমস্যাতনদনমস্্যতশ্রীরসি ।৮- -কল্প৮-৮উত্তরং পৰিগ্রাহং পরিগৃহ্াতি ধতমসীতি 

দক্ষিণত খওসদনমসীতি পশ্চাদৃতশ্রীরসীত্যুত্তরতঃ” ইতি ॥ খতং সত্যং। তচ্চ সত্যত্বং ত্রিধস্তি 
বেস্থাং হবিষি ফলে চ। অস্থ্রদীনাৎপুর্বরমাসীনো৷ দেবো যাবস্তং ভূদেশং পশ্তাতি ন তস্য দেধবজ- 

নত্বং নিয়তং। অতোহনৃতত্বং।' বেদেরদদত্তত্বাত্তর পুনঃ পরাবর্তত ইত্যুতত্বং। ততো! ছে বেদে 
্বসৃতমসি। হুবিষঃ ফলহেতুত্বং ন কদাচিদ্ব্যতিচরতীত্যন্তি সত্যত্বং। তচ্চ সভ্াং হুবিরস্যাং 



১৮৬ যঞ্জুর্বেব্দ-নংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথন অষ্টক। 

বেগ্ভাং সীদতি। . ততো! হে বেদে ত্বমৃতনদনমসি। ফলস্যাবহ্যংভাবিত্বাদত্যুতত্বং । তচ্চ 
ফলং হ্বিদ্র্ণরেণ বেগ শ্্রীয়তে। ততো হে বেদে ত্বমৃতগ্রীরসি। বিধ্তে-_-“উত্তরং পরিগ্রাহং 
পরিগৃহ্াতি। এতাবতী বৈ পৃথিবী । যাঁবতী বেদ্িঃ। তগ্যা, এতাবত এব ভ্রাভৃব্যং নির্ভজ্য । 

আত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্থান্তি” (ব্রা কা” ৩ গ্রীণ ২ অ* ৯) ইতি। বেদিব্যতি- 
রক্তায়। ভূমেরান্থুরত্বেন কর্মণ্যুপযোগাছুপযুক্তা তুমির্কেদিরেব। তথা সতি পূর্বপরিগ্রাহেণ 
মহাভূমেঃ সন্বন্ধিনে! বেদিননপাদেব তাবতঃ প্রদেশাদ্বৈরিণং নিঃসার্ধ্য স্বার্থমুত্তরপরিগ্রাহং কৃর্য্যাৎ। 

মন্ত্রার্থো মন্ত্রপদেখেবাঁভিব্যক্ত ইত্যাহ--খধতমস্হ্যতলদনমস্থ্যতশ্রীরসীত্যাহ । বথাধজুরেবৈতৎ” 
(ব্রা কাৎ ৩ প্র“ ২ অ০ ৯) ইতি ॥ 

১৩। “বা অসি স্ববা অঙ্ত্যবর্বা চাঁসি বন্বী চাঁসি পুর জ্র,রস্য বিস্পো বিরপিশুদাঁদায 

পৃথিবীং জীরদানুরধ্যামৈরয়ঞ্ন্রমসি স্বপাভিস্তাং বীরাসো অন্ুদৃষ্ঠ যজন্তে ।৮__বৌধারনঃ-"অথ 

প্রতীচী৬. স্ফ্যেন বেদিং নে।যুপ্যতে বা অসি স্বপ। অঙ্্র্ধো চাপি পদ্ধা চালি পুরা ক্র,রস্য বিস্পো 

বিপপ-শিলন,দাদায় পৃথিবীং জীরদানতন্য।নৈরধকনসি ন্বধাভিস্তাং বারাসে। অঠদৃগ্ঠ বজন্ত ইতি” 

ইতি। আপন্তম্বে। নগরভেদমাহ-_-“ধা আসি স্বধ। অপীতি প্রতীচীং বেদি ক্ফ্যেন যোযুপ্যতে, 

উদবাদায় পৃথিবীং জীরদানুরিতি বেদিঘন্গুবীক্ষতে” ইতি । যোধুপ্যতে সমী করোতি। বিবিধং 

রূপণং শবনমূচ্চৈরপাঁংশুত্বাদিভেদেন নন্ত্রোচ্চারণং বিরপ্। তদন্ত পাত্বিজো বিরপশখাঃ। 
লোমশব্বন্দ ষটব্যং | বিরপশা খত্থিজো বস্যাং বেগ্ভাং সা বেদিধিরপ শিনী। তপ্যাঃ সম্বোধনং 

ছান্দসং বিরপ শিন্সিতি | 

হে বেদে হক্রু,রস্তোৎকরে পাশৈর্কদন্তাররো্বিস্পণানির্গমাৎ পুরা ত্বং দৈবিকহবিষাং 
ধারঘিত্র্যসি। স্বধাঁশব্েনৈতত্তে তত যে চ ত্বামন্থিত্যাদিনোক্তং পৈতৃকপিগাদিকমুপলক্ষ্যতে | 
তেনাপি যুক্তীংসি। অত এব কৃতসধারণাদিক্তীর্ণা চাসি। পুরোডাশাদিরূপধনবত্বাদ্বস্বী চাঁসি। 

্রব্যবত্যসি। জীরা ভীবনশীলা দাঁনবো হবিষাং দাঁতারো যাঁবজ্জীবাদিশাস্তপ্রেরিতা যন্রমীন! 
যস্তাং পৃথিব্যাং সা পৃথিবী জীরদান্থুঃ। দ্বিতীয্ার্থে প্রথমা । যদ্বা জীরাশ্চ তে দানবশ্চ। 

ছান্দসো বচনব্যত্যয়ঃ ৷ তাদৃশাঃ পূর্বে যজমান। বেদিরূপাং যাং পৃথিবীং কৃৎ্ননভূমেরাসূর্য্যাঃ 

সকাশাছুধ্বমাদায় চন্দ্রস্যমৃতকিরণৈঃ সাদ্ধং স্থাপিতবস্তঃ, ইদানীস্তনাস্ত বীমন্তস্তামিমাং বেদিং 
মনসাহনুচিন্ত্য তত্তাং বজন্তে। সমীকরণং বিধত্তে__ক্রু,রমিব বা এতৎ করোতি। যদ্বেদিং 
করোতি। ধা অসি স্বধা অসীতি যৌধুপ্যতে শান্ত্ৈ” (ত্রাণ কা ৩ প্রৎ ২ অত ৯) ইতি। 
বিশেষণদ্বয়েন কৃৎনভূমিরূপত্বমশেষধনোপেতত্বং চ সম্পা্ঘত ইত্যাহ-_-“উব্বা চাসি বস্থী 
চাসীত্যাহ। উববামেবৈনাং বন্ধীং করোতি? । (ক্রাণ কাঁণ ৩ প্র ২ অণৎ ৯) ইতি। 

বিহ্ছপঃ পুরেত্যুক্্যাইররুপ্রযুক্মণ্চিত্বং নিবার্ধত ইত্যাহ-_পপুরা ক্রুরন্ত বিশ্ৃপো বিরপৃশ- 
ন্লিত্যাহ মেধ্যত্বায়” (ব্রাৎ কাঁণৎ ৩ প্রণ ২ অত ৯) ইতি। চন্দ্রমস্যৈরয়নিত্যন্রসন্ধানস্য 
প্রয়োজনমাহ _প্উদদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈরযধকজ্মসি স্বধাভিরিত্যাহ। যদেবাস্যা 
অমেধ্যং। তদপহত্য। মেধ্যাং দেবধজনীং কত্বা। যদদশ্চন্্রমসি মেধ্যং। তদস্যামেরয়তি” 
(ক্রা" বউ ৯) ইতি। এরয়তি আনয়তীত্যর্থঃ। অনুদৃস্তেতি পদন্তাভি" 

-তাঁং ধীরাসো অনদৃহ যজত্ত ইত্যাহা হথ্যাত্যৈ? (ব্রাৎ কাণ ৩ প্রণ ২ অণ ৯) 
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ইতি। অনুসন্ধানায়েত্যর্থ;। আশ্বীধং প্রতি '্রষমুৎপাদন্নতি-_প্রোক্ষনীরাসাদয় । ইখ্বাবহি- 
রূপসাদয়। ক্রবং চ শ্রুচশ্চ সংসৃড়টি। পত্ী৬, সংনহ্য। আজ্যেনোদেহীত্যা হানুপূর্বতায়ৈ” 
(ব্রা কা ৩ প্রৎ ২ অণ ৯) ইতি। ব্হবর্থবিষয়গ্রেষোহনুক্রমেণানুষ্ঠ।নায়োপযুজ্যতে। 

আত্মীপস্যানুষ্ঠনং বিধত্বে_“প্রোক্ষণীরাসাদয়তি। আপো বৈ রন্দোদীঃ। রক্ষমামপহত্যৈ ৷ 

্ব্যপ্য বন্বন্ৎসাদয়তি ৷ ফজ্ঞপ্য সতত্যৈ” (ত্রাণ কা” ৩ প্র ২ অণ ৯) ইতি। প্রোক্ষণী 

নামপাং বাহুল্যং বিধর্তে--প্উবাঁচ হাসিতে! দৈবলঃ। এতাবতীর্বা অমুষ্সি্লোক আপ 

আসন্।. যাবতীঃ প্রোক্ষণীরিতি। তন্ম।দ্বহবীরাসাগ্ঘ।ঃ১ (বাণ কাণ৩ প্রণ২ অণ৯) 

ইতি। অন্মিন যাঁগে যাবত্যঃ প্রোক্ষণ্য আপাগ্ান্তে ভাবত্য এবামুন্মিশ্লেশক আগে! 
তবস্তীতি দেবলেনোক্তত্বাদাহুল্যমত্র বর্তব্ং। উৎকরে ক্ষ্যস্য পরিত্যাগং ধ্যানবিশিষ্টং 

বিধ্তে--“ন্ফ্যমু্স্যন। বং দবিষ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুচৈবৈনমর্পয়তি” ( ব্রা" কাণ ৩ প্র ২ অৎ 

৯)ইতি। যণোক্তপ্রৈষকাঁলে ক্ক্যস্য তিধ্যগ্জারণং বিধ্তে - ণ্বজে। বৈ স্ষযঃ।  যাস্বধং 

ধারয়েখ। বজেহধবর্ধঃ ক্ষ্ীত। পুরস্তাতির্যঞ্চং ধাঁরয়তি। বজ্ছো নৈ ক্ক্যঃ।  বজেখৈব 

জ্ঞস্য দক্গিণতো রক্ষ।৬ স্যাহস্তি। আগ্রিভা।ং প্রাচশ্চ প্রতীচশ্ত। ক্ষ্যেনোদীচশ্চাধরাচশ্চ। 

ক্ক্যেন বা এম্য নজেণাটৈ গাগ্যানং হ্বাতৃন্যমপন্থতা । উতৎকরেহধি গ্রবৃশ্ততি। যথোপধায় 

বৃশ্চন্ত্যেবং” ( বাঁৎ কাঁ” * গর“ ১ অৎ ১০১ ইতি । স্ষ্যদ্য বজত্বগ্রতিপাঁদকং শ্রত্যন্তরং 

পূর্বমুদাহিতং ৷ অন্ঞ্চমভি-ঘং | আত হিয়েত। তৎপরিহারায় বেগ্বাং পুর্বাভাগে তির্ঘ্যর্ং 
ধারয়েৎ। তথা সতি দর্দ্ণাগ্রত্বেন বেদেরিক্ষিণাদিশ্যবস্থিতানি রক্ষাংসি হতানি ভবস্তি। 

আ[হননীর়গ্রিনা পূর্বদিগব।” হানসুরান্ হন্তি। গাহ্পতা।গ্রিনা পশ্চিমদিগবস্থিতান্। স্ফাত্য 
মুলেনোন্তরদিগনস্থিতানলরাদ ভস্তি।  স্ষ্যন্তাধোধারণরাইধস্তনান।  উধ্ব ধারণয়োপরিত- 

নানিত্যপি দষ্টব্যং | এদং তির্যয্চৎ ধারয়নধবধূ্যঃ পাপরূপং বৈরিণমন্তা নেদেরপহত্যোতকরে 

ছিনন্ি। যথা কাঁষ্টং কম্মিংশ্চিদাধারেহ্বস্থাগ্য লোকাশ্ছিন্ন্থি তদ্বং | হৃস্তগ্রক্ষালনং বিধত্তে_ 
“স্ত/ববনেনিক্ষে। আত্মানমেৰ পবয়তে” (ব্রাৎ কাণ ৩ প্র ২ অণ ১০) ইত্তি। ক্ষ্যস্তাঁপি 

দিবন্তে -পক্াং প্রক্গ(লয়তি ০শাত্বাক্স॥ অথে পাপান এব ভ্রাতৃব্যস্ত ন্যঙ্ঈ৬. ছিনত্তি”” (ত্রাৎ 

কা ৩ প্রা“ ২ অণ ১০) ১21 প্রক্ষালিতঃ ক্ফ্যো যজ্ঞযোগ্যো ভবতি। কিং চানেন 

পাপরূপম্ত বৈরিণঃ শরীরং ছি-ং ভবতি। ম্সান্বীধস্তানৃষ্ঠানং বিধন্তে-_“ইখ্মাবার্তিরপসাদয়তি 
যুক্ত । যজ্জন্ত মিথুনত্বীয়। ত:11 পুরো রুচমেবৈতাং দধ!তি। উত্তরস্ত কর্ম্মগোহনুখ্যাত্যে* 
(ব্রাৎ কা ৩ প্র ২ অৎ ১০) ইতি। হঘ্স্ত বর্হিষশ্চোভয়োঃ সহৈৰ মাদনং পরম্পরং যোগায়। 

তেন চ যোগেন ঘক্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি। কিং চানেন পাপরপন্ত বৈরিণঃ শরীরং ছিন্ং 
ভবতি। আদ্বীপ্রস্তাহুষ্ঠীনং বিধতে__“ইখ্মাবর্থিরূপসাদয়তি যুক্তো। জ্ঞন্ত মিথুলত্বায়। অথো 
পুরো রুচমেবৈতাং দ্রধাতি। উত্তরন্ত, কর্ম্মোহনুখ্যাত্যৈ” (ব্রাণ কাঁ*.৩ প্রুৎ ২ অণ ১০) 
ইতি। হ্ধৃস্ত বহিষশ্চোভয়ো৷ সহৈব সাদনং পরস্পরং তেন চ যোগায় যৌগেন যজ্ঞসঘ্বন্ধি মিথুনং 
ভবতি। কিং চৈতামুপসাদনরূপাং দীপ্তিং পুরঃ করোতি। তয় দীপ্যোত্তরং কর্তব্য 
খ্যাপিতং ভবতি। তয়োরপসাদনে প্রাগগ্রত্বং বিধত্তে -ণন পুরস্তাৎপ্রত্যগুপসাদয়েৎ। 
যখপুরস্তাৎ প্রত্যগুপসাদয়েৎ। অন্তত্রাহহুতিপধাদিয়ং প্রতিপাদয়েৎ। প্রজা বৈ বর্ছিঃ। 
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অপরাধুয়াহার্য। গ্রজানাং প্রজননং। পশ্চাৎপ্রাগুপসাদয়তি । আহুতিপথেনেখং প্রতিপাদয়তি । 
সম্গ্রত্যেব বহিষা গ্রজানাং প্রজননমুপিতি' (ব্রী* কা ২ প্র“ ২ অৎ ১০) ইতি। ইয্ুস্তাহছতি- 
পথঃ গ্রাগণ্রত্বং। প্রত্যগগ্রেণ বিষ! প্রজ্ঞানামুৎপত্তিররবনগ্েৎ। ততঃ স্বয়ং পশ্চাদবস্থায়োভয়ং 
প্রাগগ্রমুপসাদয়েৎ। তথ! সতী্স্তাংছতিপথো নাঁপৈতি। সম্্রত্যেব সমীচীনেন বহিষ! 
প্রাজাৎপত্বিঃ প্রাপ্গোতি । ইধুবহিষোঃ পরম্পরং দিগভেদং বিধত্ে--“দক্ষিণমিধং। উত্বরং 

বর্থিং। আত্ম! বা ইয়্ঃ| প্রজ। বর্িঃ। প্রজা হাসন উত্তরতর! তীর্ঘ। ততো মেধমুপনীয়। 

যথাঁদেবতমেবৈনৎ প্রতিষ্ঠাপর়তি। প্রতিতিষ্ঠতি গ্রজয়৷ পণুভির্যজমানঃ* (ব্রা* কান্ত প্রৎ ২ অৎ 

১০) ইতি। পিতুর্যজমানস্ত দক্ষিণভাগে যুক্তঃ। প্রজায়৷ উত্তরভাগঃ । তথা সত্যুভয়ং তীর্থ 

ঘোগ্যস্থানে সম্পগ্ভতে । ততস্তদুভয়ং যজ্ঞং নীত্বা তন্বদ্দেবতামনতিক্রমা স্থাপিতবান. ভবতি। 
এতেন যজমানন্ত প্রজাপশুসমৃদ্ধির্ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ_ 

আদ স্ক্যং সমাদত্ত ইন্্স্তেত্যভিমন্ত্রয়েৎ। পৃথিবী স্তব্বযভুচ্ছিত্বা হাপগৃহাতি ভূরজঃ ॥ ১॥ 
্রজ্বং গচ্ছেছুদগ্দেশং বর্ষ বেদিং সনীক্ষতে ৷ ব্ধা ধুলিং ক্ষিপেদেবং পুনঃ স্তশ্বহাতিদয়ম্ ॥ ২ 
অথাত্র পূর্বববন্নস্বা অর|হমীধোইঞজলৌ ধরেং। বপত্রিভিগ্রহোবেদেদ্দেৰ বেদিং. খনেদমূম্ ॥ ৩ ॥ 
খতৌত্বরপরি গ্রথহো ধা অনীতি দমীকৃতিঃ | উদাদায়েতি বেদীক্ষ। মন্ত্োস্তাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪ | 

অথ মীমাংসা । 

তৃতীয়াধ্যারস্ত সপ্ুনপাদে চিত্তিতম্--মুখ্য।জতৈব বেদোদেঃ প্রযাজাগ্ঙ্গতাইপি বা। তদ্বাক্যং 
প্রক্তিয়াযুক্তং মৃখ্যাঙ্গত্বস্ত নোধকম্॥ মুখ্যাঙ্গস্ত।পি বেছ।দেঃ প্রযাজাদিষু চাঙ্গতা। মুথ্যার্থত্ব।ৎ- 

গ্রধাজ দেশ্চপুর্বব্যবধানত+ ইতি ॥ দশপুর্ণনীলয়ঃ শীয়তে--বেছ।ং হবীংষ্যাপাদয়তি বর্তিষি 

হবীংপ্যাসাদয়তীতি। তগ। তদ্বন্্ণঃ আয়ন্তে--বেদিং খনতি বহিলুনাতি” ইত্যাদয়ঃ। মুখ্যানি 
হবীংয্যাগ্রেয়পুরোডাশাপীনি । অমুখ্যহবীংষি তু প্রযাজগ্যর্থনি। তত্র স্বস্ববন্মীসহিতাঁনি নেছদীনি 

গ্রকরণবলাবুখ্যহবিষ।মেবাঙ্গানি। বেগ্াং হবীংষা।স|দয়তীতি বাক্যাৎ সর্ধহবিরঙ্গতেতি চেন্ন। 

প্রকর্ণনৈরপেক্ষ্যেণ স্বতন্ত্ং স্তাৎ, তনা সাদনদাত্রপর্যযবসানেন যাগভাবে বৈযর্্যং স্তাৎ। 

সৌমিকহবিষানপ্যেতদ্েস্তাসাদনং প্রসজ্যেত। ত্প্মান্সুখ্যং তবিরঙ্গং বেছারিকমিতি গ্রপ্তে জদঃ 
-প্মস্ত বৈয়র্থ্য।তিপ্রসঙ্গপরিহারেণ প্রক্কতাপূর্বসাধনভূতহবিঃষু বেগ্াদেরজত্বং । গ্রয|জাদি- 
ছবীংশ্যপি স্বকীয়।বাস্তরা পূর্বদ্ারা মুখ্যাপূর্বসাধনান্তেবেতি তদন্গত্বমপি বেগ্ভাদেু্তং। এবং 
সতি বাক্্যাত্যত্তসংকোচো ন ভবিষ্যাতি | 
 পঞ্চমাধ্যান্হ্য প্রথমপাদদে চিস্তিতং--“পুরোডাশভিবাসান্তস্তাপকর্ষোহস্তি দর্শকে । ন 

বাহছ্োহস্থপকৃষ্টারা বেদে্কগুণ্যহানয়ে । অভিবাঁসাৎ পরা বেদিরিতি ততক্রমবোধতঃ। 
প্রীগেব বিহিত! দর্শে বেদির্নাতোৎপকর্ষণং” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশম্ত কপালেষু 
শ্রপিতক্তাহচ্ছাদনমায়তং--ভন্মনাংভিবাজক্রতীতি। তত উধব? বেদিরায়।তা । তনৈব ক্রমেণ 
পৌর্ঘদাসীফাগে  প্রতিগন্তনষ্ঠানং কৃতং। 'দর্শ্যাগে তু বেদেরপকর্ষ আয্মাতঃ-_€পূর্বেছ্যরমা- 
বাক্চায়াং বেদিং করোতি” ইতি। তত্র যেদেঃ পূর্ধবভাবিমো২ভিবাসনাত্তন্তাঈগসমূহস্তাপকর্ষঃ 
কর্তব্মোহন্থা! বেদের্বগুণ্যপ্রসঙ্গদিতি প্রাণ্ডে জম+--যদি ঘর্শ; পূর্ণমাসীবিকারঃ স্তাত্দ! 
বীান্তাং কঃ ক্রমোনদর্শেইভিদিশ্ঠেত। ন. দ্বলৌ' বিকার?। তন্মাৎ কশ্িৎ ক্রদোহ্জ 



১ প্রপাঠক, » অন্থ্বাক | ] কুষঃ-যন্র্রেদ-সন্ত্র। ১৮৯ 

স্বাতস্্েপোনেয়ঃ | ক্রমোননয়নং চ সর্কেষু ধর্ো্ায়াতেযু পশ্চাৎ পাঠাদিভিঃ সম্পদ্ধ্যতে। 
বেদিপদাধধশ্চাভিবাসনাদূধ্বং দর্শপূর্ণমাসসাধারণ্যেনাইয়াতঃ। বিশেষতস্ত দর্শযাগে পূর্েছ্যরে- 

বাহয়ায়তে। তথা ধত্যভিবাসনবেচ্ঠোঃ ক্রমবোধাৎ প্রাগেব দার্শিকবেদেঃ পুর্ব্বদিনসন্বন্ধা- 
বগমাভদেব তন্তাঃ স্থানমিতি বেদেরপি তাবন্নাপকর্ষঃ। তৎ কুতোইভিবাসনাস্তন্তালসমূহস্ত।- 

পকর্ষঃ। প্রথমাধ্যায়ন্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতং--“প্রোক্ষণীঃ সংস্কৃতির্জাতির্ষোগ বা সর্বভূমিযু। 
তথোক্কেঃ সংসকৃতির্জাতিঃ স্তান্রঢ়েঃ প্রবলত্বতঃ ॥ অন্তোন্তাশ্রয়তো নাহছো। ন জাতিঃ 

কর্যশক্তিতঃ | যোগঃ স্তাৎ ক্লপ্তশকিত্বাৎ ক্লুপ্তির্ব্যাকরণাস্তবেং” ইতি ॥ দর্শপুর্ণনাসয়োঃ শ্রয়তে 
_-“প্রোক্ষণীরাসাদয়তি” ইতি । তত্র প্রোক্ষণীশব্বস্তাতিমন্ত্রণাসাদনাদিসংস্কৃতিঃ প্রবৃত্তিনিমিতং | 

কৃতঃ। সর্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কতানামেবাপাং প্রোক্ষণীশব্েনোচ্যমানত্বাদিত্যেকঃ 
পক্ষঃ। লোকে জলঙ্রীড়ায়াং প্রোক্ষণীভিরুদেজিতাঃ শ্ম ইত্যসংস্কতান্বগ্প, প্রয়োগাদ্হিরাদি- 
শবজ্জাতৌ রত্বাহুদকতবজাতিঃ প্রবৃতিনিমিত্তং। ন চ প্রকর্ষেণোক্ষাতে দিচাত আভিরিতি 
যোগোহত্র শঙ্কনীয়ো রূঢ়েঃ প্রবলত্বা্দিতি পক্ষাস্তরং। তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যুক্তোহন্যো- 
্তাশ্যয়ত্বাৎ। বিহিতেঘতিমনত্রণাদিসংস্কারেঘন্ষিতেযু পশ্চাৎসংস্কতাস্বপ্, প্রোক্ষণীশবপ্রবৃত্তিঃ। 
ততপ্রবৃত্বৌ সত্যাং প্রোক্ষনীশ্দেনাপোহনুগধ ভিন্ত্রাদিবিধিরিত্যস্তো সা য় | নাপি জাতি- 

পক্ষো যুক্তঃ। উদকজাতে প্রোক্ষণীশবন্ত বুদ্ধব্যবহারে পূর্বমক্র গুত্বেনেতঃ পরং কল্পনীয়ত্বাৎ। 
ততো গোশব্বদশ্বকর্ণশব্ববচ্চ রূড়ো ন ভবতি। যোগস্ত ব্যাকরণেন ক্লুণ্তঃ সোপসর্গা- 
দ্ধাতোঃ করণে লু[টপ্রত্যয়েন ব্যুৎপাদনাৎ। তন্মাৎ প্রোক্ষণীশন্দো যৌগিকঃ। ঘ্বৃতাদেঃ 
প্রোক্ষণীত্বং প্রয়োজনং। 

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চি্তিতং_-“প্রোক্ষণীরাসাদক্বেতি নিগনক্ত্রিবিধাদ্বহিঃ। যন্ুর্বোচ্চৃ- 
বধর্মম্ত ভেদাদস্য চতুর্থতা ॥ পরপ্রত্যায়নার্থত্বাছচ্চৈত্বং যুরেব সঃ। তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাতৈ- 
বিধ্যমিতি সুস্থিতং” ইতি। প্রোক্ষণীরাসাদয়েখাবর্হিরপসাদয়া নীদগ্ধীন্বিহর বহিঃ ভূণীহীত্যাদয়ে 
নিগদা আয়াতাঃ। পরসম্বোধনার্থা মন্ত্রী নিগদাঃ। তে চ পূর্বে্ভ্য খগ্যজুঃসামত্যো বহির্ভ তা- 
শতুর্থপ্রকারাঃ | কুতঃ। পাদগীত্যোখ/ক্সামলক্ষণয়োরভাবাত প্রশ্রিষ্টপাঠন্ত যুলক্ষণত্ত সতবেংপি 
ধর্দভেদেন য্জুয্য্তর্ভাবান্পপত্থেঃ | উপাংশু য্ুযোচ্চৈনি গদেনেতি হি ধর্্মভেদ ইতি প্রাণ্ডে 
ব্রমঃ_বহিব্রণঙ্গণ! ভোজ্যন্তাং পরিব্রাজকান্বস্তরিত্যত্র সত্যেব পরিব্রাজকানাং ব্রাচ্মণো পৃজা- 

নিমিত্বো বিশেষে যথা তথা নিগদানাং যজুল ক্ষণোপেতত্বাগ্জুষামেব সতাং পরপ্রত্যায়ননিমিত্ত 
উচ্চিত্বং ধর্মমঃ। ততে। মন্রাণাং ত্রেবিধ্যং স্থস্থিতং ॥ 

অথ ব্যাকরণং। 

আদদ ইত্যাদ স্বরাঃ প্রপিদ্ধাঃ। দক্ষিণ ইত্যত্র স্বাঙগাখ্যায়ামাদির্বেত্যাছ্যদাত্ঃ। 
পৃথিবীত্যত্রবাক্যাদিত্বেন যাঠঠিকামনত্রিতাছাদাত্বত্বং। অররুরিত্যতার্তিধাতোররুপ্রত্যয় আছ্যদাত্বঃ। 
গ্োস্থানমিত্যত্র ুতরপদ প্রকৃতিম্বরতে প্রাপ্তে “তরপবাদেমনৃক্তিন্্যাখ্যানশয়নাসনস্থান্যাজকাদি- 
ক্রীতাঃ” (পা* ৬-২-১৫১) মযস্তংক্িরন্তং ব্যাখ্যানাদিচতুষটযং যাজকাদিগণঃ ক্রীতশবশ্োত্তর- 
পদমস্তোদাত্বং ভবতীত্যন্কোদাত্ততবে গ্রাণ্ডে “পরাদিস্ছন্দসি বহলং” (পাঁ* ৬-২-১৯৯) ইত্যুতরপদা- 
ছাত্র । বর্ধত্িতি বাক্যাদিঃ। তথা বধানেত্যপি। তত্র শান্জাদেশ ( চিত্বাদত্বোদাক;) 



১৯০ যভূর্ষেবেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক | 

পাশশবো৷ ঘঞস্তঃ | দ্বেষীতাত্র বচ্ছনদযোগান নিঘাতঃ। গায়ত্রশন্দস্ত তৃচ ূচপ্রতায়াস্তত্বাৎ প্রত্যয় 
্বরঃ। ব্রেষ্ট ভজাগতশন্দয়োরঞ প্রত্যয়ে সত্যাহ্যাদাত্তঃ । উব্বাশবো ভীবস্তঃ। বস্বীশবো 
বৃষাদিঃ | পুরাশবন্ত নিপাতত্বাভাবাদস্তোদাত্তঃ। বিশ্যপ ইত্যত্রোত্তরপদস্ত কন্গুন্প্রত্যয়াস্তত্বাদা- 
ছ্যদাত্ঃ । উদাদায়েত্যত্র ল্যপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বরাবশেষে কৃৎস্বরঃ। জীরদানুশকে! দাসীভারাদিঃ। 
ধররকনযিত্যত্ যচ্ছব্যোগারিঘাতাভাবে সতি আডাগমস্ত বিহিতমুদাতত্বং সতি শিষ্টং। চন্দ্রমসীতি 
পৃষোপরাদি: | অনুদৃশ্টেতি কৃৎ্ন্বরঃ ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্ঘপ্রকাশে কৃষ্ণযভূর্বেদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নবমোহনুবাকঃ ॥ ৯ | 

৯. 
্ 

মন্ত্রর্থ- আলোচন। ৷ 
$. 

(পাতিল 

নবম অন্তবাকের মন্বসমূত বেদী নির্মাণে প্রবৃক্ত হয়। বিনিয়োগ ও ভাষ্য অনুস।রে 

বুঝা যায়,মৃত্তিকী খননের নিষিভ “ফা” নামক মৃত্তিকা খননের উপযোগী যন্্-বিশেষকে 

সম্বোধন করিয়া, অনুবাকের প্রথম ছুইটী মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য বেদি প্রাস্তত 

করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত মাটা খ.ড়িতে হটবে। তাই খোন্তার বাঁ কোদালীর গ্ভায় 
কোনও সামগ্রী এস্কলের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। খাহার। বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার 

স্বৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাদের মতে “ক্ফা” বলিতে খড়গাঁকার বজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ 

পরিগৃহীত হয়। কারণ, তখন মানুষ লৌহের ব্যনহাঁর শিখে নাই। ধাহাঁরা যতদূর আদ্দিম 
অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তীহাঁরা “্মণা” শব্দে লৌহীগ্রভাগবিশিষ্ট কাঁষ্ঠদও 

(খোস্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দেশ করেন। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,£হে ক্ফা! 

তোমাকে ধারণ করিতেছি” এস্লে, কলে, “দেবন্ ত্বা সধিতুঃ প্রসব” ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত 

“আদণে” মন্ত্র সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। তাহাতে মনের অর্থ দাড়ায় “হে ক্কা! অশ্দ্ধয়ের 

বাছছ্য়ের এবং পুষাদেবতাঁর হস্তদ্ধয়ের সাহাঁষ্যে দেবপূজার জন্য তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত 
করিতেছি ।* এই মন্ত্রের পর এ স্ফাকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় 

মন্ত্র উচ্চারণের বিধি । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,-“হে স্ক্য! তুমি ইন্দ্রদেব্ধে ক্ষিণ বাহ, 
তুমি বহুদীপ্ডিশালী, বহু জীবের নাশক, উগ্রতেজের জন্ তুমি বাঁযুর সহিত তুঁজনীর। এই 
যজ্ঞের বেদিপ্রস্ততরূপ কার্ধ্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।” ভাষ্যকার বিশেষণগুলির তাঁৎপর্য্য 
যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবগ্ঠক বলিয়া মনে করি। স্ফা, ইন্দ্রের 

দক্ষিণ বাছুর গ্যায় সামর্থ্যসম্পন্ন ;,তাই, তাহাকে “ইন্্ন্ত বাহুরসি দক্ষিণ: বলা হইয়াছে। 
সেই দক্ষিণ বাহু কিন্পপ ? অর্থাৎ “সহঅভূষ্ি:: শক্র-সমূহের "মারক, 'শতন্তেজা” অর্থাৎ 

শতসংখ্যক তেজপুর্ণ 'আয়ুধযুক্ত। তার পর কেবল যে ইন্দ্রের বাছুর তুল্য তাহা নহে; পরস্থ 
বায়ুসদৃশ। কেন না, বায়ু যেমন অগ্নির তীত্রজালা উৎপাদন করিয়া তিগ্নতেজ! হয়, সা 

(তেমনি বক্ষ্যমাণ স্তঘ্ুখননরূপ তীব্র কর্ম করে বলিয়া. স্ফা তিগ্ুতেজা। স্থুলতঃ, মন্ের 



১ প্রগাঠক, ৯ অন্ুবাক। কৃষ্-যভূর্ববেদ-মন্ত্র | ১৯১ 

য় ভাগে ক্ষায়ের মহিমা এবং তৃতীয় ভাগে তেজঃ অন্ত বায়ুর সহিত স্ফায়ের উপম। 
পরিকল্পিত হইয়াছে । তদহুসারে ভাষ্মকারের অর্থ পূর্কেই প্রকটিত হইগ্লাছে। 

অতঃপ:, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত মন্ত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর সম্বোধন বর্তমীন 
রহিয়াছে । খে প্রস্ততের জন্য মৃত্তিকাঁদি খননের সময় মন্ত্রক়্টী প্রধানতঃ তৃণাদি 

অপম|রণ উপলক্ষে প্রযুক্ত হয়। তদন্ুসারে তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন-_“পৃথিবী” ) পঞ্চম মন্ত্রের 

সম্বোধন--তৃণসমূহ ; ষষ্ট মন্ত্রের সম্বোধন বেদি; এবং সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধন- সবিত। 

দেবতা । তদনুলারে ভাম্যমতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ -“হে দেব্যাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি | তোমার 

ওষধী অর্থাৎ তৃণসমূহের সূলকে আমি নষ্ট করিতেছি ন1।* স্ফায়ের দ্বারা ভৃরজ অর্থাৎ 

তৃণ সহিত মৃত্তিক! গ্রহণান্তর চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের ভাব এই যে “ধুলি 

অপনয়নে পৃথিবী হইতে অররু নানক শক্রু নষ্ট হউক।, পঞ্চম মন্ত্রে ্কা দ্বারা খনিত সত্ণ 

মৃত্তিকাকে সম্বোধন করিরা বাঁলতে হয়, - “হে তৃণসমদ্বিত অপাংস, তোমরা গোষ্টপ্রদেশে 

( গোৌচারণ স্থানে ) গমন কর। যষ্ঠ মন্ত্র বেদির সম্বোধনে বিনিধুক্ত । মন্ত্রের অর্থ,_হে বেদি ! 

ত্যলেকাভিমাণিনী দেখত তোমাতে জলসেক করুন| সপ্তম মন্ত্র, খনন হইতে উৎখাত 

তণ সহ মু।ত্তকা-সমুহকে উত্তেরলন-পুর্বক উৎকরে (খামারে ) নিক্ষেপ করিতে করিতে পাঠ 

করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ “হে সবিতৃদেব ! বে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমর| মে 

শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে ( অঙ্গতামিআ্র নরকে ) 
লইয়া গয়া শতপ|শবন্ধনে আবদ্ধ করির! রাখুন কাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিবেন না।+ 

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকাখননের এবং বেদি প্রস্তত করিবার প্পরক্রিয়াপদ্ধতি 
পরিবর্ণিত। তদনুসারে “অপহতঃ প্রভৃতি মন্ত্রে ক্ষায়ের দ্বার মৃত্তিকায় দ্বিতীয় বার আঘাত 

করিয়া কতকগুলি মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে। তার পর, ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং মন্ত্র 
মৃত্তিকা পরিত্যাগ”, “বর্ষতু গ্চৌ” প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেক এবং “বধান দেব সবিতঃ, প্রভৃতি 
মন্ত্রে ধুলি পরিত্যাগ । ফলত, তৃতীয় রঃ সগুম প্রভৃতি মন্ত্রে যে সকল প্রক্তিয়া- 
পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই মন্ত্রের বিডি অংশে তৎসমুদায়েরই পুনকল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 
এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহের ্ অভিন্ন। মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল 
ঘারা তাহাকে মাখিয়৷ কাদা করিয়া লইয়া, যেরূপভাবে বেদি প্ররস্তত করিতে হয়, এই 

মস্তরোক্ত প্ররক্রিয়া-পদ্ধতি ঠিক তদন্ুরূপ। এই মন্ত্রের বিভিম্ন অংশের ভাঘ্যানুসারী অর্থ তৃতীয় 
হইতে সপ্তম মন্ত্রে পরিদ্রষটব্য। এস্থলে তাহার পুনকুল্পেখ বাহুল্য বলিয়৷ মনে করি । 

নবম মন্ত্র পাংস্ুসমূহরূপ উৎকরকে ( খামারকে ) সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 
অর্থ হে পাংস্থসমূহরূপ উৎকর! তোমার সংষ্ট যেশক্র, সে যেন স্বর্গে গমন না করে 

অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ ছ্যুলোককে প্রাপ্ত না হয়। দশম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উচ্চারণ করিয়া 

আহবনীয় এবং গারহপত্যের মধ্যস্থলে স্ফায়ের দ্বারা এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি দিকে তিনটী রেখা 

অঙ্কিত করিতে হয়। সেই রেখাসনুহ. বের্দির পবিগ্রাহ। মেই রেখাস্কিত দিকৃসমূহে অধ্বধূ্ু মনে 

মনে যথাক্রমে বন্ত্, রুদ্র এবং আদিত্য দ্েবতানমূহ্ররে অনুধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র উচ্চারণ 
করিবেন।.- “বসবস্থা; গ্রস্ৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিক হইতে “রুদ্রান্ব গ্রস্ৃতি মন্ত্রে পশ্চিম দিক, হইতে, . 



১৯২ যজুর্ষেরদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম জষ্টক। 

আঁদিত্যান্থা' প্রস্ৃতি মঞ্তরে উত্তরদিক হইতে এবং “তেহগ্লিনা, প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্বদিক হইতে গ্নেখা * 
পাত'করিবার নিয়ম । এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,--( ক) বন্দেবগণ তোমাকে গায়ত্রী ছনের 
ছায়া পরিগ্রহণ করুন) ( খ) রূত্রদেবগণ তোমাকে ব্রিষ্টত ছন্দের স্বারা পরিগ্রহণ করুন; 
অদিত্যগণ তৌমাকে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন 1 একাদশ মন্ত্রে বেদি খনন । বেদি- 
খনন ব্যপদেশে প্রথমতঃ চারি অঙ্গুলি অথবা প্রাদেশ-পরিমিত স্থান খনন করিতে হর । আর যে 

পর্য্যস্ত তৃণাদির মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই পধ্যস্ত খনন করিয়া তৃণ-মূল সহ মৃত্তিকা উৎকীর্ণ 
করিবার বিধি ুত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বিনিয়োগান্ুুসারে ভাস্যকারের মতে মন্ত্রের 
অর্থ হয়,-“পরমেশ্বরের অনুজ্ঞ।ক্রমে অধবর্ধ্যগণ খননরূপ কর্ণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 

ভগবানের প্রেরণায় সকলে স্বাভীষ্টা্ুরূপ কর্ম সম্পাদন করেন । দ্বাদশ মন্ত্র বেদি সম্বোধন- 

মূলক। এই মন্ত্র উচ্চারণে বেদী-প্রস্ততের জন্ত উৎকর পরিগ্রহণ এবং ত্রয়োদশ মন্ত্রে বেদি 
সমীকরণ । দ্বাদশ মন্ত্রের তাই ভাষ্যান্ুসারী অর্থ--“হে বেদি! তুমি অমৃত-স্বরূপ হও। হবিঃ 

সমূহের ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত ব্যতিচার-দোষ পরিহার জন্ত তোমার সত্যত্ব প্রখ্যাপিত। সত্য-স্বরূপ 

সেই হবি বেদীতে নিষিক্ত হউক। হেবেদি! তুমি অবশ্ঠন্তাবিত ফলদাতা হও; অপিচ, 

ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত তুমি খতশ্রী |” দ্াদশ মন্ত্রে সমীকরণ উল্লিখিত। এ মন্ত্র কখনও বেদ্িকে এবং 
কখনও বা হোভৃ-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝা যাঁয়। মন্ত্রের সহিত একটা 
পৌরাণিক উপাখ্যানেরও সংশ্রব-স্থচন! দেখি। সে উপাখ্যান - পুর্বে দেবাস্থুরের যুদ্ধ-কালে 
দেবগণ ভীত হইয়! পৃথিবীর সার-রস্তকে এবং বেদকে চন্্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধে 

পরাজগ্ন হইলে, এ অমূল্য সামগ্রী অন্থরেরা অধিকার করিয়া লইবে,- ইহাই তাহাদের আশঙ্কা 
হয়। অন্ুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, এ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় বলশালী হইতে 
পারিবেন,--ইহাই উদ্দেশ্ত ছিল। বেদি মার্জনা করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায়, 
মন্ত্রের ছ্বিতীয় অংশের অর্থ দীড়াইয়াছে,_ক্রুর অস্রদিগের যুদ্ধের সময় পুর্বকালে পৃথিবীর 
যে সার-ভাগ পরিগ্রহণ পূর্বক বেদের সহিত উর্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, হে বজ্জ- 
বেদি ! তুমিই সেই সামগ্রী । তদনুসারে তোমাকেই লক্ষ্য করিয়।৷ মেধাবিগণ বজনা করিতেছেন 1, 
মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ,-হে বেদি ! তুমি দৈবিক-হবির ধারণকর্রী হও। তুমি পৈত্রিক- 
পিওষুক্ত হও।”' অতএব তুমি বিস্তীর্ণ এবং পুরোডাশাদি-রূপ ধন ধারণ কর বলিয়া “বন্থী” 
অর্থাৎ ধনবতী হও 1, 

স্বাদশ মন্ত্রের ন্যায় এই অন্নুবাকের আরও কয়েকটা মন্ত্র সন্বদ্ধে উপাখ্যানের অবতারণা 

দেখিতে পাই। সেই সকল উপাখ্যানে ক্রিয়া-কর্শে মন্ত্রগুলি কিরূপ গল্পবিত হইয়াছে, তাহ! 
যোধগম্য হয়। বৌধ-সৌকর্ধ্যার্থ আমরা এতৎপ্রসঙ্গে উপাধ্যাম-সমূহের উল্লেখ আবশ্তক 
বঙিয়৷ মনে করি। অন্ুবাকের তৃতীয় মন্ত্র পৃথিবী সন্বোধনে প্রযুক্ত । পুরাকালে বিষাদ নাক 
অনুর পৃথিবীকে হিংস। করিত। দেবগণ হজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত না হয়, ইহাই তাহার উদ্দেস্তা। বৃত্রবধে 

ইন্তের প্রভাব অবগত হইয়া সেই অস্থুর পৃথিবীর প্রতি প্রধাবিত হয়। পৃথিবী তখন মেদ-রূপ 
ধারণ করেন। সেই জন্যই পৃথিবীকে “দেবধজনি+ বলা হইয়াছে। অররু-নামক অনুর 
পৃথিবীতে শয়ন করিন্না পৃথিবীকে আবরণ ধরে। তাহাতে পৃথিবীর বিলোগ-সাধন হয়। 
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দেবগণ সেই অররুকে নিহত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সীধন করেন। 'বধান দেব+» প্রভৃতি 
মন্ত্রে তৃণ-সহিত মৃদপসারণে সেই অররু নামক অসুরের নিধন, সাধিত হয় বলিয়া মন্ত্র গ্রয়োগের 
সার্থকতা । অষ্টম মন্ত্রে রেখাঙ্কনের সক্ষে সঙ্গে অররু নামক অনুর বিতাড়িত হয়। কোনও 

উপায়ে বন্ধন-ছেদন করিয়া 'অররু স্বর্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 
দেবগণ এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার বন্ধন দৃঢ় করেন। সেই জন্তই আশ্ীধগণ অঞ্জলি দ্বারা পাংশ্ু- 
রাশিকে আবদ্ধ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন দর্ভকে স্তত্ব-রূপে 
বন্ধ করিয়া স্ষায়ের দ্বারা তাহাকে ছেদনাস্তর উৎকরদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। তিনবার 
ছেদনে এবং তিন বার নিক্ষেপে শক্রগণ বিনষ্ট হয়। বিনা মন্ত্রে চতুর্থ বাঁর ছেদনে ও নিক্ষেপে 

বিশ্বব্রঙ্দাণ্ডের সকল স্থান হইতে শক্রগণ বিতাড়িত হহয়া থাকে । “বসবস্ত্রা প্রভৃতি মঞ্ত্রে 

বেদির চতুর্দিকে রেখাঙ্কন সম্বন্ধেও একটা উপাখ্য।ন পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটী এই,-.. 
পুরাকীলে এক সময়ে অস্গুরগণ দেব্তাদিগকে পরািত করিয়া পুথিবী অধিকার করিয়া! লয় । 
তখন দেব্গণের কেহই আর পুথিবীর সহিভ সংশষ্ট থাকেন না। কিন্তু দে দেবতা যখন যেখানে 

উপস্থিত ছিলেন, সেখান হঠতে ঘতদুর পর্যন্ত উহার দৃষ্টি নঞ্ালিত হইয়াছিল, সেই সকল 

ভূ-খণ্ডে তাহার আধিপত্য নিশ্ৃত হয়। তার পর, আলুবগণের নিকট দেবগণ কিঞ্চিৎ ভূমি 
বাঙ্জা করিয়া বলেন, তোমাদের অনীনস্থ পৃথথিবার দে কোন অংশ আমাধিগের অপেক্ষিত; 

পুতরাং তোমরা আমাদিগকে সেই 'অংশ গদান কর। ওতদপস্তর অস্থরদিগের আদেশে দেৰগণ 

মন্ত্রের দ্বার! বেদি স্বীকার কৰিয়! লয়েন। তাহাতে বেদির চতুপ্দিকে অবস্থিত দেবগণ অগ্নি-মুখে 

বিজয় লাভ করেন। তদন্ুসাঁরে বেদির পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্রি এবং দক্ষিণ প্রভৃতি দিকসমূহে 

বন্ধ প্রভৃতি নামক অগ্নি বেদির পালক । সেই হেতু, অধবর্ষযযগণ এই মন্ত্রের দ্বারা যে ভাবে বেদি 
পরিগ্রহণ করেন, সেই সেই ভাবে জমান অভি-প্রখ্যাত হন; তাহার শক্রগণও বিনষ্ট 
হইয়। থাকে । বেদি প্রস্ততের সময় যে চতুরঙ্ুলি পরিমিত ভুমি প্রথমে খনন করিতে হয়, 
তৎসম্বন্ধে ব্রাঙ্মণে একটা উপাখ্যান আছে। সেউপাখ্যানি কোনও কারণে দেবগণের প্রতি 
বিরূপ হইয়া বেদি-দেব্ত মৃত্তিকা মধ্যে বিলীন হন। তার পর দেব্গণ তাহাকে পরিতুষ্ট 

করিয়া, চারি অঙ্গুলি ভূমি উৎখাত করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হন। এই জগ্তই প্রথমে চারি 

অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি কর্ষণের নিয়ম । কিন্তু চারি অঙ্গুলি বাঁ প্রাদেশ পরিমিত ভূমি কর্ষণেও, 
বালুকাদি প্রযুক্ত ষদি ভূমি প্রাণ্ড হওয়! না যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা! প্রাপ্ত না হওয়া পর্যযস্ত 
মৃত্তিকা খননের বিধি নিবদ্ধ আছে। 

“বিনিয়োগ-সংগ্রহ” গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের যে বিনিয়োগের বিষয়' উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার . 
তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিফষাধণ করিয়াছেন, তাহা এই,--“আদদে' মন্ত্রে স্ফা গ্রহণাস্তর 
“ইন্স্ত' মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পৃথিবী” প্রভৃতি মন্ত্রে স্তত্বজুঃ ছিন্ন করিয়া 
“অপহতঃ প্রভৃতি মন্ত্রে ভূমি হইতে ধুলি গ্রহণাস্তর 'ব্রজং গচ্ছ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই তৃণ- 
সমন্বিত মৃত্তিকা উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবার বিধি। অনস্তর ববর্ষতু' প্রভৃতি মন্ত্রে 
বেদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, “বধান, প্রভৃতি মন্ত্রে ধুলি নিক্ষেপ করিবে। তার পর, “জ্পহতঃ' 
প্রভৃতি কয়েকটা মন্ত্রে স্তশ্ব অর্থাৎ তৃণার্দি নিক্ষেপ এবং অরাতয়ঃ। প্রস্থৃতি মক্পে আমীএ 

কষঃ-যনে-*২৫ 
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কর্তৃক অঞ্জলি দ্বার! সেই স্তত্বাদি ধারণ। “বসবন্থা” গ্রভৃতি তিনটা মন্ত্রে রেখা অঙ্কন, “দেবন্ত? 
প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি খনন। তদনস্তর “্ধত' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তর পরিগ্রাহ এবং “ধা অসি, 
প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি সমীকরণ অর্থাৎ বেদিকে মার্জনা করিবে। 

এক্ষণে আমরা এই সকল মন্ত্রের যে অর্থ ছধ্যাহার করি, তদ্ধিষয়ে কিঞ্িৎ আলোচনা 

করিতেছি। কর্-পদ্ধতি-বিষয়ে বিতর্কের ফোন+ - . খুনা। আমাদের অভিপ্রায় 

এবং মন্ত্রের তাৎপর্য নর্মীনুসারিণী ব্যাখ্যায়” ও বঙ্গাুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাম্যকারের 

ভাব অপেক্ষা আমাদের নিষ্ষর্শিত অর্থ যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতেই 
তাহা উপলব্ধি হইবে। তাই, কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য 
ঘটিয়াছে, তাহ! প্রদর্শন জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা 

আমাদের নতে প্রথম ও দ্বিতীর মন্ত্রের লক্ষ্য-যজ্ঞকম্মসঞ্জাঁত কর্মফল । যজ্ঞকর্মের 

ফলে--“আমার রূপ হউক, এঁশ্ব্্য হউক, স্বর্গলভ হউক" মানুষ এইরূপ আকাঙ্জাই করিয়া 
থাকে। প্রথম মন্ত্রে সেই কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে । বলা হইতেছে,-- 
“আমার সর্ধকম্মফল আমি ভগবানের চরণে অপণ করিতেছি ।” ইহাঁই নিষ্ষানকর্ম-সাধনের 

সারভূত লক্ষ্য । কম্মফল, দেবতার চরণে সমপিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে 
তাহাই খা।পিত কর! হইয়াছে । কর্মফল ভগবাঁনে সমর্পিত হইলে, তীহার অনন্ত প্রীতি 
সাধিত হয় এবং সেই কন্মফল অনস্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তত্প্রভাবে অশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত 
হইয়! যায়,-তাহার অমিততেজে পাপসমূহ ভম্মীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুগণ 
বিমর্দিত হইয়া যায়। কর্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীগ্রই তাহা! ভগবানকে প্রাপ্ত 
হয়। এইজন্তাই কর্মাফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈব অনুষ্ঠানেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। পুজাহোমাদি সকল কর্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই 
হউক,--ইচ্ছাসত্েই হউক আর অনিচ্ছাসত্বেই হউক, “এতৎ কর্মফলং শ্্রীরুষ্ণায় সমর্পিত- 
মন্ত'-.এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্বক ভগবছদদেস্তে কর্মফল ন্যস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। 
এখানে এই মন্ত্র্বয়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্তুই পরিব্যক্ত দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়েই সেই 
একই ভাব প্রকাশ করে। কর্মফল --সৎকর্মের সুফল --বায়ুর স্তাঁয় ত্রিতগতিতে ভগবৎ- 
প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেয়। ফলতঃ, ফলাকাজ্ফাবিহীন হইয়া, অর্থাৎ সকল কর্মফল 
তগবানে ন্তন্ত করিয়া যে অনুষ্ঠানই কর! যায়, তাহাই মুক্তির হেতুভূত হইয়া থাকে । 

অতঃপর তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। শব্ধ মাত্রের 
সাধারণ অর্থ একপ্রকার, ভাবার্থ অন্তরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অধিকতর সার্থকতা 
উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্র মধ্যে নিহিত আছে, 
তাহা ধারণা করা যায়। তৃতীয় মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ-দৃষ্টিতে অর্থ হইতে 
পারে,--হে দেবযজনি পৃথিবি ! . তৌমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।, 
ইহাতে কি ভাব আমে? এম্থলে "পৃথিবী শব্েরই বা তাৎপর্য কি? এবং “ওষধ্যাঃ, 
ও “মূলং' পদ্ঘ্য়েরই বমুন্ম কি? তাই নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখানে রূপকে দেব্তত্বই 
লক্ষ্য আছে। “দেববজনি* শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,--দেবধাগাশ্রর়ভূতে অর্থাৎ 



১ প্রপাঠিক, ৯ অন্বাক | ] কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র। ৯৯৫ 

দেবতা পুঁজিত হয়েন যাহাতে | দেবতীর প্ররৃত পুজা কোথায় হইয়৷ থাকে? 'আমার 

দেহ মধ্যেই সে পুজার আয়োজন হয় না কি? পপৃথিবি পদে সেই দেহকেই; 
বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ-এই ছুই শব্দে পরম্পর উপমান উপমেয়ে ভাবের সুন্দর 
সামগ্ম্ত পরিলক্ষিত হয়। “ওষধ্যাঃঃ১ ও “মূলং পদদ্ধয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়ত 

করিতেছে। কর্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে,--সেই কারণ 
ধেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কর্দ্ফল অবসান হয়, আমাকে আর 
জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে ন! হয়, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়, মন্ত্রে সেই 
প্রার্থনার ভাবই * পরিস্ফুট দেখি। অন্তঃশক্রই যে কর্মফল অবসানের প্রধান অন্তরায়, 
তাহারাই যে জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহের মৃলীতৃত, চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই বিবৃত 
দেখি। মানুষের অন্তঃশক্রুই সংসারবন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয়; তাহাদের প্রভাব বশতঃই 
মানুষ কর্মফলের অধীন হয়; আর সেই কর্খমফলই মানুষকে সংসারের সহিত অষ্টেপৃষ্ঠে 
বাঁধিয়া রাখে । মন্ত্রে তাই অন্তঃশক্রনাশের প্রার্থনা বিছ্বমান রহিয়াছে । “অস্তর হইতে 
অন্তঃশক্র বিতাড়িত হউ₹, আমার কর্মফল অবসানের মূল হৃদয় দৃঢ় হউক*-_মগ্জের ইহাই 
প্রার্থনা বলিয়। মনে করি। পঞ্চম মন্ে বৈরাঁগ্য অবলব্নের আকাজ্গা। প্রকাশ 

পাইয়ছে। প্রথম-স্ভ মন্ত্রে কর্মফলাবসানের আকাজ্ষা ) দ্বিতীয় - চতুর্ণ মন্ত্রে, অস্ত- 
শত্রুর উপদ্রবে-বিষয় :ংসর্গে তাহাতে পিপ্প ঘটিবার আশঙ্কা) তৃতীয়--পঞ্চম মন্ত্রে _ 
বিষয়ান্থুরাগের বিরতিই মে অন্তঃশক্রনাশের মূল এবং বৈরাগ্য অবলশ্বনই যে পুনরাবৃত্তি- 
নিবরক, তাহাই প্রখ্যাঁ।5। বৈরাগ্য--বিষয়ান্গুরাগের বিরতি _পুনরাবৃত্তি-নিবারক, শাস্ত্র 
তাহা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। পে বৈরাগ্য-ভগবছুকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় 
ন|। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রক।শ পাইয়াছে। 'অপদ্বৃত্তি-সমূহই _ গ্রলোভন-রাঁশিই--বৈরাগোর 
পথে প্রধান তস্তরাঁয়। হাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,_“হে ভগবন্! আপনি আমার 

অপদ্বৃত্তি-সমুদাকে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্তবির পক্ষে 
(বৈরাগ্য অবলম্বনে) কে।রূপ বিদ্ব ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য 
অবলম্বনে স॥মর্থ্য আঘিলে, "মার কর্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃতত্বলাভে সমর্থ হইব। 
আমরা মনে করি, নন্ত্রকয়ে নি লক্ষা অন্তরে ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন তং. । , 5৩।% **০৩ বপ্তম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্তরই পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের 
বিনিয়োগ এবং তদনুসারে ভাষ্যক।রের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্রসমূহের 
দ্বারা! বেদিপ্রস্তত জন্য গর্ভ খনন করিতে হয়। মন্ত্র যে কার্য্েই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের 
মন্্ার্থ স্বতন্ত্র্ূপে গ্রহণ করি। পূর্বে মন্ত্রে পৃথিবী” পদের যে অর্থ গ্রন্থ! করিয়াছি, এখানেও 
সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করি। দেবজনের স্থান - হৃদপ্রর্দেশ ভিন্ন অন্য আর কি 

হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্যে বিদ্নকারী শক্রগণকে দুর করিবার জন্ত সাধক সম্বল্পবন্ধ 
হইতেছেন। ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যয্ত মন্ত্র ব্যাখ্যায় যে ভাবার্থ, পূর্বে 

প্রকাশ করিয়াছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। অত্তঃশক্র 
যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্ির উপযোগী কোনরূপ থাস্থ সামগ্রী 



১৯৬ যঞ্জর্ধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

যেন হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়; অর্থাৎ কোনরূপ অসৎকর্ধে যেন প্রবৃত্তি না আঁসে। তার পর 

দৈরাগ্যের আকাক্ষা, ভগবানের 'মন্ধুগ্রহ লাভের প্রার্থন! -শক্রগণকে দুরে রাখিবার ব্যাকুলতা, 

সকলই পর্বববর্তী মন্ত্রমমূহের হ্যায় এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাঁশ পাইয়াছে। অস্তঃশত্র- 

দমনই চরম সাধনা । তদ্দারাই ভগনানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়-_তদ্বারাই কল্যাণাম্পধ 
স্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ইহাই তাৎপর্য বলিয়! মনে করি। 

নবম মন্ত্রেও সেই শক্রনাশের প্রার্থনা । হৃদয়রূপ দেবস্থানে শক্তর আধিপত্য যেন বিস্তৃত 
ন! হয়; অপিচ, অন্তরশ-্রুর উপদ্রব নিবারিত হইয়া, শুদ্ধসন্বের সঞ্চারে হৃদয় পবিত্রতা লাভ 

করে, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিক্ষট দেখি । দশম মন্ত্রের তিনটা বিভাগে ভগবানে আত্মসমর্পণের 
ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ব কয়টা বেদি সন্বোধনে প্রযুক্ত হয়। বেদীর চতুর্দিকে গর্ভ খনন 
করিয়া গণ্ভী দিয়, এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া, এক একটী মন্ত্রোচ্চারণের প্রথা আছে । মন্ত্রের 

ভাম্যান্ুসারী 'অর্থ পুব্বেই প্রকাশ করিয়াছি । বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্মিত হইয়াছে__ 
এই ভাব মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায়। বাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করির| এরূপ উক্তির কি 
তাঁৎপর্য্য, তাহা আমর! ধারণা করিছে পারিলাম না। মন্বে আমরা ঘে ভাব গ্রহণ করি, 

আমাদের প্রকাশিত মন্্মানুসারিণা ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তা। প্রকাশ করিয়াছি । মনোবৃত্তি 

গায়জ্যাদিছন্দোযুক্ত মন্ত্রের বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক | াহীতে অন্তর মে কমে 
উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শান্ডিলাভ ঘটিবে,--ঘানুষ "অমৃতত্বের পর্যন্ত অধিকারী হইতে 
পারিবে । মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়ে সপ্ভাৰ সঞ্চারিত হয়,--ভগবান আসির। জদয়ে 

অধিষ্ঠিত হন। শ্ুথ ও শান্তি তন ঘথাক্রমে মানুষকে প্রাপ্ত হয়। মন্্ের বন্তব্য এই ঘে, - 

“দন! তুমি মন্ত্র সহ ভগবানে ঘিলিত ভইরা অচঞ্চল স্থির হও, প্রশান্তভাব ধ।রএ কর; 

মুক্তি অধিগত হইবে |, 
মন্ধে রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবত|নাঁচক স্বতন্ত্র পদ থাকিলেও এ তিন ন।মে ষে সেই 

এক অদ্ধিতীয় ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, তদ্িষর়ে সন্দেহ নাই। একেই তিন, তিনেই" 

এক-_ত্রিমৃদ্তিতে তিনি সংসারে প্রকীশমান। “আদিত্য” ঝা ব্র্গা রূপে স্থষ্টি, “বস্থ' বা বিষু 
রূপে স্থিতি এবং “রুদ্র” বা সংহ।ররূপে গ্রলয়কর্তী ভিনি। বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি ও লয়্ের এক 

বিরাট কল্পনা মন্তত্রয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। এক তিনি, আবার বছ তিনি। ধিনি 

যেরূপ অধিকারী, তাহার নিকট তিনি সেই রূপে প্রকাঁশমাঁন। ফলতঃ, মন্ত্রে প্রার্থনা- 

কারীর দৃঢ়তা সংস্চনায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ হইয়াছে ; নচেৎ, মূল লক্ষ্য__ 

সেই অদ্ধিতীয় ভগবানের প্রতি । সেই লক্ষ্য স্থির রাঁখিয়াই আমর! “বসব, কুদ্রাঃ এবং 
'আদিত্যাঃ শবত্রয়ের ভর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি । আর তদনুসারেই গগায়ত্রেণ ্রৈষ্ভেন? এবং 

'জাগতেন' পদন্রয়ের অর্থ নিষ্ষকাশিত হইয়াছে । সে অর্থসে ভাব আমাদের মর্শাছুসারিণী 

ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। গায়ত্রী” শবের অর্থে গগায়স্তং ত্রায়তে যন্মাৎ গায়ত্রী 
ত্বং ততঃ স্বৃতা” এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ “যে গানকারীকে পরিত্রাণ করে অথবা যে গান 

দ্বারা পরিত্রাণ করে'__তাহাই গায়ত্রী। এই তাৎপর্ধ্য হইতে গগায়ত্রেণ পদের গগায়ত্রীছন্দো- 
বিশিষ্টেন” অর্থের সঙ্গে সঙ্ষে পপরিত্রাণসাধকেন অভীষ্টপুরকেন বা প্রভাবেন' অর্থ মিশ্র 
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করিয়াছি । মানুষের প্রধান অভীষ্ট মোক্ষ-লীভ-পরিত্রাণ-গ্রাণ্তি। একমাত্র ভগবাঁনই 
পরিত্রাণ করিতে সমর্থ । “ত্রৈষ্টভেন' পদে আমরা "শক্রনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ* অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছি। শক্রনাশে-_-অস্তঃশক্রর উচ্ছেদ-সাধনে অভীষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হয়, তদ্দিষয় 
বহুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । ন্তিস্তঃ অর্থাৎ ত্স্তন করা হইতে আমরা শক্রস্তস্তনকারী বা 

শক্রনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি! অতঃপর “জাগতেন' পদ। এ পদের অর্থ, আমাদের 
মতে, “অজ্ঞানান্বকারনাশকেন 'অভীষ্টপুরকেণ চ প্রভাবেন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এ পদে 

“তমসাবৃত' অর্থ অথবা “গম্ ধাতু হইতে গমন কর! অর্থ সুচিত হয়। “আদিত্যা পর্দের সহিত 

'জগতী? পদের একত্র সমাবেশে আমাদের পরিগৃহীতি অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। 

অজ্ঞানান্বকার-নাশে জ্ঞানোদয়ে যে অভীষ্ট সামগ্রী লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ) 
মন্ত্রের বিভাগত্রয়ের লক্ষ্য এক অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই । মন্ত্রে সেই ত্রিমৃত্তিতে প্রকাশমান 
অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণের মাকাজ্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে কর্মফল সমর্পণ, 
তার পর আম্মসমর্পণ 1--সন্ব-সমূহ কি এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া 'আছে। 

এক।দশ ও দ্বাদশ মগ্রও উচ্চভাঁব-মূলক। ভগবানের প্রেরণ! ভিন্ন, তিনি না করাইলে 

মানুষ যে কোনও সদনুষ্ঠানেই সমর্থ হয় না, একাদশ মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; 

'মার হৃদয়কে মন্বোধন করিয়া অন্তরকে ভগব্ৎ-কর্মে বিনিযুক্ত হইতে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। 

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রেরণা, তার পর অন্তরের উদ্বোধনা-_-এতছুভয় ভিন্ন কোনও সদনুষ্ঠানেই 
সাফল্য লাভ হয় না। ত্রয়োদশ মঞ্তে মনই যে সকলের মূলীভূত, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 
মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। মনে যদি সংকর্শ-সম্পাদনের প্রবৃত্তি না 

জন্মে, কাহাঁর সাধ্য সে কর্ম সাধন করে? তাই একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রথমে 

ভগবানের প্রেরণা, তাঁর পর অন্তবুরত্তির উন্মেষণোদ্বোধনা এবং পরিশেষে মনের দ্বারা কর্ে 

প্রবৃত্তি। পর পর মন্ত্বত্রিতয়ে এই ভাবই পরিশ্ফুট বলিয়া মনে করি। 
তাঁর পর চতুর্দশ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য 

নাই। তবে মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য বিষয়ে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিতেছি। মন্তর-সম্বন্ধে ভাষ্ককারে অভিমত পূর্বেই ব্যক্ত করিয়ছি; এক্ষণে আমাদের 
তাৎপর্য্ের ব্ষিয় অন্রধাঁবম করুন। আমর! এই মন্ত্রকে ভগবৎ-সন্বোধন মূলক বলিয় মনে 

করি। মন্ত্রের অন্তর্গত “বিরপ-শিন্* প্রস্তি কয়েকটা পদের অর্থ লইয়া ভাষ্কারের সহিত 
আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। “বিরপ শাঠ পদে ভাম্য মতে খত্বিক্গণ নির্দিষ্ট হয়। 

“বিরপশাঃ অর্থাৎ খত্বিক্গণ যুক্ত যে- এই অর্থে বিরপ-শিন্ পদে বেদি নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
আমরা এ পদে ভগবানকে বুবিয়াছি। মন্্স্থিত “পুরা” পদ আমর! “নিত্যকাঁল+ অর্থে গ্রহণ 
করিলাম। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই “পুরা* তাহারই পূর্বের ভাব স্ভোতনা করে। 
তাহাতে অনন্ত-অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংন্থচিত হইয়া আদিবে। 'ক্রুরহ্য পদে 
সম্বন্ধে যঠী ব্ভিক্তি আছে। উহার অর্থ-“হিংঅক বিপুশক্রর' ; “বিহ্বুপো শবের সহিত 
উহা! সখন্ধ-বিশিষ্ট ৫ ও শবে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যতয়ে আমরা উহার অর্থ 
সংগ্রামে আমনন করিলাম। “জীরদামূম্” পদে 'জীরদ বা জীবদ' “অণু অর্থাৎ “জীবের প্রাণ- 
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স্বরূপ শুদ্ধসত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণ-ধারণই বৃথা । “পৃথিবীং 
পদে পার্থিব-সন্বন্ধ' হইতে অর্থাৎ “মায় ভ্রান্তি প্রভৃতি হইতে” ভাব অধ্যান্ৃত হইতে পারে। 
“উদ্দাদায় পদে উর্ধে গ্রহণ করার - মূর্ধিব,-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় 
বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সুষ্টু সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রর রিপু- 
শত্রুর দ্বারা শুদ্ধসত্বভাব স্বতঃই বিলুষ্ঠিত ও বিনষ্ট হয় । প্রলোভনাদি পার্থিব পদার্থের সহিত 

তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশের হেতুভূত। মন্ত্রাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে “হে 
ভগবন্! হিংশ্রক রিপু-শক্রর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ব ভাবকে মুষ্ধি- 
দেশে জ্ঞানাধারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শক্র সেধন কখনই লুঠন করিতে সমর্থ 
হইবে না। আপনার অন্ুকম্পায় শক্র-সমরে আমি বিজয় লাভে সমর্থ হইব।, 

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় অনুধাবন করুন। দেব্গণের অর্থাৎ দেবতাবের দ্বারা 

'জীরদানুম্” চন্দরলোকে অর্থাৎ মুদ্ধি,-প্রদেশে গ্রতিষ্ঠিত হয় । ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবানু- 
কম্পা প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চনায় 

প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যন্ত । মর্ম এই যে,_-হে ভগবন্! আমি যেন সেই 

জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চনায় শুদ্ধনত্ব তাৰ পরিপোষণে সমর্থ হই।' *চন্দ্রমপসি, 

পদে আমর! “ক্সিগ্ধালোকময় মুদ্ধি,-গদেশে অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের স্লিগ্ধ জ্যোতিতে 

যে মুদ্ধিদেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ব ভাবের তাহাই আশ্রয়-্থান নহে কি? তাই চন্্রমসি+ 
বলিয়া এ স্থানকে নির্দেশ করা হইয়াছে। 

আমাদের মন্্ান্ুারিণী ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ছুইটা অন্বয় পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় অন্বয় 
সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, প্রথমে তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রথম মন্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। 

মন্ত্রে বিরপশিন্ঃ পদ যদিও সম্বোধনরূপে ব্যবস্থত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অন্বয়ে তদনুসরণে আমরা 

ঘদিও সেই সন্বোধন-রূগ্ই “বিরপ-শিন্, পদকে. গ্রহণ করিয়াছি? কিন্তু প্রথম অন্বয়ে এ পদের 
বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে । “জীরদানুং পদের অর্থ, প্রথম অন্বয়ে 'জীবন- 
শীল্ত দানব উপদ্রবাথ মিষ্পন্ন করিয়াছি । ভাষ্যে এ পদের অর্থ হইয়াছে,_-“জীবনশীলা 
দানবে। হবিষাং দতারঃ1 এখানে প্দানব, পদে ভাষ্যকার হবির্দানকারী অর্থ গ্রহণ করিলেন । 
কিন্ত অন্যত্র অসুর, রাক্ষন প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে অর্থ উল্টাইয়| 

গিয়্াছে। শব্দের অর্থ সর্ধত্র একই প্রকার না হইলে বড়ই বিসদৃশ হয়। আবশ্যক মত 
একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা সাধন সমীচীন বলিয়! মনে হয় না । ভাষ্যকার 'জীরদানুং পদকে 

দ্বিতীয়াতর্থ প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভক্তিব্যত্যয়ে আমর! উহাকে পঞ্চম্যাস্ত 
অর্থ গ্রহণ করি। “পুরা+ শৰের অর্থ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারেরর অর্থের তাৎপর্ধ্য অন্থধাবন 
করুন। পূর্ববর্তী মন্ত্রে অররু নামক অন্ুরকে পাশবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সীমান্ত গ্রদেশে রাখ! হয় । 
উৎকরে পাশবদ্ধ “অররু” অন্ুরের নির্গমনের পূর্বে বেদি দৈবিক হবিঃ ধারণ করিয়া ছিল-_ 
পুরা” পদে ভাষ্য মতে এই অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমর! এ "পুরা পদে কোনও 
নির্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ খ্যাপন করি না। আমাদের মতে 'পুরা' পদে *নিত্যকাল, সদা- 

সর্ধদা' অর্থ সংস্চিত .করে। মানুষের অন্তরদেশে অন্ুরের উপত্রব নিরস্তরই চলিয়াছে। 



১ প্রপাঠক, ১* জন্বাক |]  কৃঁষ-যুর্বেবেদ-মন্তরী। | . ১৯৯ 

কামক্রো দি রিপুশক্র মানুষকে নিত্যকাল বিপর্ধ্স্ত করিতে প্রযদ্বপর। অস্থরের সেই 

উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। মন্ত্রের .সহিত যে উপাখ্যান বিজড়িত, 

তদনসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,__পুর্ব্বে যজমীনগণ বেদিরূপা যে পৃথিবীকে 
তভুবিসংশৃষ্ট অস্থরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রের অমৃতকিরণের সহিত উর্দে 
স্বপন করিয়াছিলেন, ইদানীং ধীমানগণ সেই বেদিকে মনে মনে অনুধ্যান করিয়া পুজা 
করেন। যজ্ঞের আধার বলিয়া অথবা সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া “পৃথিবী” শব 

প্রয়োগের সার্থকতা । আমর! এখানে লৌকিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছি না। আমরা 
মাঁনষ যজ্ঞের প্রতিই লক্ষ্য করি। সেই হিসাবেই আমরা “পৃথিবীং পদের অর্থ করিয়াছি,_- 
হৃদ্রূপং আধারং।” আর তদদন্ুসরণে চন্দ্রমপি” পদের, অর্থ করিাছি--শুদ্ধসত্বমমথ্থিতিঃ 
জ্ঞানকিরণৈঃ।” তাহাতে মন্ত্রের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে,-হে ভগবন্! ইতন্ততঃ 
বিসর্পণশীল মহাঁশস্তিসম্পন্ন দাঁনবগণের উপদ্রব হইতে শ্বদয়রূপ যে আধারক্ষেত্রকে আপনি 

নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্বসমন্বিত জ্ঞ(নকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, সেই 
আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ হৃদয়কে সজ্জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনারই পুজায় নিয়োজিত করেন । 
এখানে আত্মসন্মিলনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রেরে এইরূপ অর্থই 
সঙ্গত বলিয়া মনে করি॥ (-১অষ্টক---১প্রপাঠক--৯ভন্সবাঁক )॥ 

দশমঃ মন্ত্র | 

( এথমোইষকঃ| প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দশমোহনুবাকঃ | ) 

| | | | 

(১) প্রত্যুষ$ং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টী অরাতয়োহমের্ববস্তেজিষ্ঠেন 

| | 
তেজস। নিষ্টপামি। 

|... |. (২) গোষ্ঠং ম| নির্ক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্বসাহঞ সং মা্জি] 

| | 1 
বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং ম শিষ্ৃক্ষিং 

| | 
বাজিনীং ত্বা৷ সপন্বসাহী*, সং মাঞজি। 



২০০ যন্তুর্বেদ-সংহিতা |. [প্রথম কা প্রথম অষ্টক | 

| | | 
(৩) আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্য তনূমৃ। অগ্নেরনুত্রত! 

| 
ভৃত্বা সং নহে শ্কৃতায় কম্। 

| |... | 
(8) স্থপ্রজসন্ত বয়৬ স্থপত্ৰীরুপ সেদিম। অগ্নে 

| | | 

সপত্বদস্তনমদদ্ধাসে। অদাত্যম্। 

এ. 4 |. | 
(৫) ইমং বি ম্থামি বরুণস্ত পাশং যমবধাত সবিতা স্কেতঃ। 

জি ০০০ ৯৬৯ জজ 

] ূ 
ধাতুশ্চ যোনৌ স্তকৃতস্ত লোকে স্বথোনং মে 

] 
সহ পত্যা করোমি। 

| |. | | 
(৬) সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চসা পুনঃ। সং পত্বী পত্যাহ্হং 

ৃ | 
গচ্ছে সমাত্া। তন্গবা মম। 

| | ৰ 
(৭) মহীনাং পয়োৎস্তোষধীনা৬ রসস্তস্য তেংক্ষীয়মাণস্ত নিঃ বপামি। 

ূ | 
(৮) মহীনাং পয়োধস্তোষধীনাঁ৬ রসোহদব্ধেন তা 

| 
চক্ষুষাহবেক্ষে স্ুপ্রজাস্তীয় । 



পাঠক, -১০ববাক |] কৃষ্ত-যভূরষেবদ-মন্ত | ২০৯ 
| | 

(৯) তেজোহ২সি তেজোহন ্রেহ্যযিস্তে তেজে। মা বি নৈথ। 

| 
(৯০) হলি শভূর্দেবানাং ধান্সে ধাল্সে দেবেত্যে 

| 
যগ্তুষে বঞ্ীষে ভব। 

| ূ ূ 
(১১) শুক্রমমি জ্যোতিরঘি তেজো*সি। 

| | ৰ | 
(১২) দেবো বর সবিতোতপুনাত্বঙচ্ছিদেণ পবিভ্রেণ বসোঃ 

| | 
ূ্য্যস্ত রশ্মিভিঃ | 

| | | 
(১৩) শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধান্সে ধান্সে দেবেভ্যে। যহ্ষে যথষে গৃহামি। 

| ৃ | 

(১৪) জ্যোতিস্্া জ্যোতিষ্যর্চিস্ত্াহর্চিষি ধান্সে ধান্সে দেবেতভ্যে। 

| 
যণ্তুষে যণ্তধষে গৃহামি ॥ ১০ ॥ 

ধাঁ ০ 
শা 

পদ্-পাঁঠঃ। 

| | 
৯ পতি কিউ রক্ষঃ। টা ইতি প্রতি-উ অবাতরঃ। অঃ 

| 
রঃ. চিন এন তেজসা । নিক্িভি। তপামি। 

কসর, 



ইহ যভুর্ষেেদ-সংহিতা'। [প্রথম কাণ, প্রথম অষ্টক। 

| | 

(২) গোষ্টমিতি গো--সম। গা। নিরিতি। মৃক্ষম। বাজিনম্। ত্বা। সপত্বসাহদিতি 

| | | | ূ 
সপদ্ব--সাহ্ম্। সমিতি । মাঞ্জি। বাচম্। প্রাণমিতি প্র-অনম্। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। 

| | | 
প্রজামিতি গ্র-জাম্। যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্। বাজিনীম্। ত্বা। 

ূ | 
সপত্বলাহীমিতি সপড্র-সাহীমৃ। সমনিতি। মা্জি। 

| । ] ] 

(৩) আশাসান্ত্যো -শাসানা। ঘৌমনসম্। প্রজামিতি প্র--জাম্। সৌভাগ্যম্। 

] | | 

তনূম্। অগ্নেঃ। অনুব্রতেতান্ - ত্রতা। তূত্বা। সমিতি। নহো। 

| | 

মুককতায়েতি সু--$তায়। কম্। 

| | 1 | ও 

(৪) সথপ্রজম ইতি স্থ--গ্রজসঃ। ত্বা। বরম্। স্ুপত্বীরিতি স্থু -পত্বীঃ। উপেতি। 

| | | | | | 
নেদিম। অগ্নে। সপত়দস্তনমিতি সপত্র--দস্তনম্। অপবাসঃ। অদাভ্যম্। 

| | | | 
(৫) ইমম্। বীতি। ভ্তামি। বরূণন্ত। পাশম্। যম্। অবদ্দীত। সবিতা । ম্ুকেত 

| | ] 
ইতি স্--কেতঃ। ধাতুঃ। চ। যৌনৌ। সুককৃতন্তেতি হু-কৃতন্ত 

| 
লোকে। শ্েনম্। দে। সহ। পতাা। করোমি। 



১ প্রাক, ১৬ অন্ুবাক |]  কৃষ্ণ-যন্তর্ববেদ-মন্তু | ২০৩ 

| ণ ] ৃ | | 
(৬) সমিতি । 'আবুষ।। সামতি। প্রন্ধয়েতি প্র--জয়া। সমিতি। অগ্নে। বর্চনা। 

|. ূ | 
পুনঃ। সমিতি। পরীণ পত্যা। অহম। গচ্ছে। 

| | | 
সমিতি। আত্মা। তন্নবা। মম। 

| ূ 
(৭) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। ওষবীনাম। রসঃ। তন্ত। তে। 

| .. | 
অক্সীরমাণস্ত । নিরিতি। বপামি 

| | ূ 
(৮) মহীনাম্। পয়ঃ। অনি। ওষবীনাম। রসঃ। অদবেন। ত্বা। চক্ষুষা। 

পাট ঝরা শট 

| | | 
অনেতি। ঈক্ষে। সুগ্রজান্ত্য়েতি স্থপ্রজঃ--ত্বায়। - 

] | | | 
(৯) তেজ; | অপি। তেক্সঃ। অন্কু। প্রেতি। ইহি। অগ্নিঃ। তে। 

| | 
হেতঃ। মা। বীতি। নৈৎ। 

ৃ | | 
(১০) অগ্নেঃ। জিহ্বা । অসি। সুভূরিতি স্থু ভূঃ। দেবানাম্। ধাল্নেধায় ইতি 

| | | | | 
ধায়ে -ধায়ে। দেবেড্যঃ। যজজুষেবজুষ ইতি বজুষে--যন্ধুষে |. তব। 1": 

ূ | 
(১১) শুক্রম। অসি। জোতিঃ। অলি। তেজঃ। অন্গি। ... 



২১৪ যঞ্রব্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, গ্রথম'অষ্টক। 

| ৃ | 
(১২) দেবঃ। বঃ। সবিতা । উদ্দিতি। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিভ্রেণ। 

| | | 
বসোঃ। ক্থ্ধযন্ত । রশ্মিভিরিতি রশ্ি--ডিঃ। 

| | ] ূ | 
(১৩) শুক্রম্। ত্বা। শুক্রায়াম্। ধাম়েধায় ইতি ধায়ে-ধায়ে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ 

ূ ] ণ 
ইতি য্ুষে--য্ুষে। গৃহ্ামি। (১৪) জ্যোতি । ত্বা। জ্যোতিযি। অর্ছিঃ। ত্বা। অর্চিষি। 

| | |. | 
ধায়েধায় ইতি ধায়ে_ধাঁয়ে। দেনেভ্যঃ | মজুষেমজুষ ইতি 

| 
যজুষে -যজুষে। গৃহামি ॥ ১০ | 

ক এ 

ম'মানুসারিণা-ব্যাখ্যা | 

১। (ক) হে ভগবন্! রক্ষণ (শক্রঃ সতপ্রতিঙ্ধকঃ, ছূর্বদ্বিরূপঃ ) পপ্রতি, 

(প্রত্যেকং ) উষ্টং (দগ্ধং) ভবতু ইতি শেষঃ। “অরাতিয়ঃ (সর্বো শত্রবঃ) এগ্রচি? 
(প্রত্যেকং). উষ&(2 (দৃগ্ধাঃ) ভবন্ত | ুর্ব,দ্বিঃ তথ! রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যাল্ত। 

(খ) “অগ্রে, (জ্ঞানোদ্ভাসিতাঃ হে মম চিত্ববৃত্বয়ঃ |) “ব* (যুষ্সান) “তেজিষ্ঠেন। 

( অত্যুগ্রেণ, অভীষ্টপূরকেণ--ভগবত্প্রপিকেণ ইত্যর্থঃ ) “তেজসা” ( কর্মমণক্ত্যা, জ্ঞানজ্যোহিষ। 

ইতি ভাঁবঃ) পুনরপি নিষ্টপামি” ( উদ্দীপ্তাঃ করোমি-উদ্দীপয়ামি ইতি ভাবঃ )। 

২। (ক) হে মনঃ! “গোষ্ঠং (সত্বভাবং) যথা “মা নিযৃক্ষং (মা বিনাশয়ামি ) তথা 
'বাজিনং ( সৎকর্ধাসাধনসমর্থং ) “তা” (ত্বাং) "সংমাজি্ € সম্যক শোধয়ামি-_উদ্বোধয়ামি 

ইতি ভাথঃ ). সন্ভাব-সঞ্চয়ায় অত্র সন্কল্পঃ বর্ততে। | 
(খ) হে মম চিত্ববৃত্তি! “বাচং (সংকথনসামর্থ্যং--সত্যান্থরাগং ইতি যাবৎ ) 'প্রাণং 

( সৎকর্শশীলং জীবনং ) “চক্ষুঃ* ( সধ্বস্তদর্শনসা মর্থ্যং-দুরদৃষ্টিং, জ্ঞানদৃষ্টিং বা ইত্যর্থ; ) “শ্রোত্রং 
( সংগ্রসঙ্গত্রবথসামর্থাং--ডগবংগুণানুকীর্থনশ্রবণসামর্থ্যং ) 'প্রজাং । লোকান্ুরাগং, জনহিত- 

প্রবৃত্তিং ) “যোনিং ( সদ্বৃত্বিমূলং ইত্যর্থঃ ) যথা “ম। নিমুক্ষং ( নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি ) তথ 
বাজিনীং ( সৎকর্শাসাধনসমর্থা ) “সপত্বসাহীং' ( শকত্রণাং অভিভবস্িত্রীং ) "তব" (ত্বাং) “সং 
মাজ্নি” ( সম্যক পৌখয়াদি--উদ্বোধয়ামি ইত্যর্থঃ )। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ। 

৩। -হে চিত্ববৃত্ধি! ত্বং “সৌমননং' ( ভগবধ্প্রীতিং ) 'প্রজাং' ( লোকাম্ুরাগং ) “সৌভাগা 



১ প্রপাঠক, ১০ অনুবাক |]  কৃষ্$-যজূর্বেদ-মন্জু | ২৯৫. 

( পরসৈষ্থ্যং _ মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) “তনু €শরীরং, কর্্মাফলাবসানং ইতি ভাবঃ) 
আশাসানা” (কাময়মান! সত্য! ) বর্তসে ইতি শেষঃ | : অতঃ 'অগ্সে+ (জ্ঞানজ্যোতিষাং 

ইত্যর্থঃ ) “অন্ুব্রতা' ( অন্ুারিণী ) “ভূত্বা” (সত্যা-পরাজ্ঞানং লব্ধ? ইতি ভাবঃ) যথা ত্বং 
“কং (সুখং--পরমানন্দং ইতি যাবৎ) অবাগ্্যসি, তথা ত্বাং "্ুকৃতায় ( শোভনকর্মথে-_ 
তগবত্গ্রীতিহেতুভূতে কর্ণ ইত্যের্থঃ ) “সংনহে” (সম্যকৃপ্রকারেণ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)। 

অথবা 

যা মম চিত্তবৃত্তি “অগ্রেরগুব্রতা' ( জ্ঞানানুসারিণী ) “ভূত্বা” (সত্য ) “দৌমনসং ( ভগবৎ- 
গ্রীতিং ) পপ্রজাং ( লোকান্ুরাগং ) “সৌভাগ্যং ( মোক্ষূপং পরমৈশ্রর্য্যং ) “তনু ( মৎকর্শ- 

শীলং জীবনং--ধদ্ধা, কর্্মফলাবসানং ইতি ভাবঃ ) “আশাশানা (কাময়মীনা সত্য। ) বর্তৃতে 

ইতি শেষঃ, তাং এত।ং চিন্তবৃত্তিং ইতি যাবৎ “হ্ৃতায় ( শৌভনকর্শণে--ভগবত্গ্রীতিহেতৃভৃতে 

কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ ) “কং, (সুখং-_নিত্যানন্দং ) যথা ভবতি তথা "সংনহো” (সম্যক বিনি- 

যোজয়ামি ইতি শেষঃ )। ী 

| “অগ্নে ( প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্! ) ন্সুপ্রজমত। (লোকানুরাগসম্পন্নাঃ, বিশ্ব- 

মঙ্গলাকাজ্জয়! উদ্বুদ্ধীঃ ইতি ভাঁবঃ ) “পন্থী (শোভনপরীঘুক্তা £, সদবুদ্ধিসমন্থিত।ঃ ইত্যর্থঃ ) 

'অনব্ধ/সঃ ( কেনাপ্যহিংসিতাঃ, শত্রোরুপদ্রবরহিতাঁঃ ইতি ভাবঃ ) “য়ং, ( প্রার্থনাকারিণঃ, 

সংকর্্নিরতাঁঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) “সপরদস্তনং ( সর্বশক্রবিনাণকং ) “অদ]ভ্যংং ( অপ- 

রাজেয়ং) ত্বাং “উপ সেরিম' ( উদ্দীপরান, হি প্রতিষ্ঠাপর/ন ইতি ভাবঃ): মন্ত্োইয়ং 

সঙ্গল্লমূলকঃ। সদ্বুদ্ধিলাভাঁয় তথা লোকানুরাগবর্ধানায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ডতে | 

৫| “বরুণস্ত” (মম কর্মণ। সঞ্জীতন্ত, কামনাদিজনিতন্ত ইত্যর্থঃ) 'যং (যং প্রসিদ্ধং) 

“পাশংঃ (সংপসারবন্ধনং ) “আবশ্লীত” (অহং কৃতনাঁনম্মি) "ম্থুকেতও। ( শোভনপ্রজ্ঞঃ, 

গ্রজ্ঞানাধারঃ) “নবিতা” (জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান-যদ্ব, তন্ত ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 

“মং, ( বন্ধনং, সংসারবন্ধনং ইত্যর্থঃ ) “বি ফ্যামি (বিশেষেণ বিমুঞ্চনি )। 

(খ) তথা সতি অহং নমুকৃত্তস্ত' ( সৎকর্ম্ণঃ ফলভূতে ইতি ভাবঃ) “লোকে ( পরমপদি 

ঈতি যাবৎ অবিষ্ঠিতঃ সন ইতি শেষঃ) 'াতুঃ (বিবাতুঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) “যানৌ+' 

( উৎপত্তিমূলে, যদ্বা -হৃন্দূপে ভগবদবিষ্ঠ।নে ইত্যর্থঃ ) পিত্য| সহ+ ( সষ্ভাবাদিভিঃ সঙ্গতঃ সন ) 

যথা! “মে? (মম) "শ্তোনং (স্থুধং পরমন্ত্রখং পরমানন্দং চ ইতি যাবৎ ) ভবতি তথা "কক্োমি, 

(সম্পাদয়ানি ।| চ এব পাদপুরণে। 

অত্র প্রথমপার্দে সঙ্গল্পঃ দ্বিতীয়পাদে আত্মোদবোধনঃ বর্ততে। পরাজ্ঞানং হি বন্ধনছেদকং। 

হদয়ং যদি জ্ঞানেন উদ্ভাসিতং বর্ততে, বন্ধহেতুভৃতং কর্মমূলং বিনাশং যাতি। তা ভগবদনুগ্রহ- 

লাভঃ স্থুগমঃ ভবতি | তন্মাৎ সন্কল্পঃ অহং ভগবদনুসাতিণঃ ভবেয়ং | 

৬। “অগ্নে (প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্! ) তবান্ুগ্রহেণ অহং “আয়ুষ।” , পূর্ণ।যুন্াালেন, 

সৎকর্মসমন্থিতেন জীবনেন সহ ইত্যর্থঃ ) “সংগচ্ছে (সম্যক গমিষ্যামি ইত্যর্থঃ)। তবার্চনেন 

অহং সংকর্মশীলং জীবনং লডেগনং ইতি ভাবঃ। 

€খ) 'অগ্পে (প্রজ্ঞানস্বর্ূপ হে 'তগবন্! ) তবামুগ্রহেণ অহং “প্রজয়' $ লোকাচ্রাংগণ 



২০৬ যন্ুর্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

জনছিতসাধনেন চ সহ ) “সংগচ্ছে ( সম্যক্ গমিষ্য।মি, বর্তয়/মি ইতি যাবৎ )। ভগবদারাধনেন 
অহং জনহিতপাধনসামর্থ্যং লভেয়ং | 

(গ) “অগ্নে (জ্ঞানদাতঃ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং “বর্চসা” ( তেজসা, জ্ঞান- 

জ্যোতিষা সহ ইতার্থঃ ) “পংগচ্ছে (সম্যক গমিষ্যামি, বর্তয়ামি ইতি যাবৎ )। জ্ঞানগ্রভাবেন 
'অহং ভগবংপৃ্নসামর্থাং প্রাপ্রয়ামি ইতি ভাবঃ। 

(ঘ) “অহং, (প্রার্থনাকারী ) “পত্রী ( অনুগতঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) “পত্যা” (জগত্তাং 

স্বামিনা, ভগবতা৷ সহ ইত্যর্থঃ ) যথা অবতিষ্ঠেয়ং তথা “সংগচ্ছে* ( সাঁধয়ামি ইত্যর্থঃ )। অপিচ, 

ততনুবা” ( বিয়োগঃ ) কদাচিদপি মা ভূ ইতি শেষঃ। পতিত্রতা পত্রী যথা ছায়াবৎ স্বামিনঃ 

অন্ুগামিনী ভবতি, তথাহং ভগবতঃ একাস্তান্ুরাগী ভবানি। 

ডে) “মম” (প্রার্থনাকারণঃ ইতি ভাবঃ ) “আত্মা (জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) “নং, (চিরং 
গচ্ছতু, পরমাত্মনি ইতি ভাবঃ )। অত্র আত্মনি আত্মসন্মিলনায় সন্বল্প বর্ততে । 

৭ (ক) হে. মনঃ! ত্বং “মহীনাং ( বিশ্বেধাং লোকানামিতি যাবৎ) “পয়ঃ ( অমৃত" 

ত্বরূপঃ, জীবনকারণঃ ইতি ভাব? ) “অপি (ভবসি )। মনঃ এব সকলমঙ্গ।লানীং সাধকং 

ভবতু। সঙ্কল্পন্ত অয়মেৰ তাৎপর্ধযঃ 

খ) হে মনঃ! ত্বং “ওষবীনাং ( কর্মক্ষয়েন ক্ষয়হ্ছচক|নাং জীঁবন।নাং ইতি যাবৎ ) “রস+, 

( অমুতম্বপঃ, পরিরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ ) “অপি” ( ভবপি )। 

গে হে মনঃ! “তন্ত” (তথ|বিধস্ত ) “আক্ষীয়মাণস্ত ( ক্ষয়রহিতন্ত, তক্ষর|বায়ন্ত ইতি 

ভাবঃ ; “তে, (তব স্ব্ধপং-_ত্বাং ইত্যর্থঃ ) “নির্বপাণি ( ভগবৎকন্ম্গ ।-শিবি।জয়।মি )। 

৮। (ক) হে মনঃ! ত্বং “মহীনাং ( বিশ্বেষাং সর্বেষাং ভূত।ন" ১[ত ভাবঃ ' পয়ঃ 

( অমৃতন্বঙপঃ “আস? ('ভবপি )। মনঃ এব সকলনঙ্গলানাং সাধকং ত৭হু ইতি ভাবঃ। 

(খ) অপিচ হে মনঃ! ত্বং “ওষবীন।ং+ ( কর্মক্ষয়েন ক্ষর়স্থচকনীং জাখনানাং ইতি যাবৎ) 

'রসঃ১ ( অমৃতন্ব ্পঃ পরিরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ ) অপি+ (ভবাঁস)) ইতি শেষঃ| 

(গে অতঃ হে মনঃ! “তব (ত্বাং) “ম্থগ্রজাস্্য়। ' শেভনপ্রজানিপত্তয়ে, যদ্বী--গুদ্ধ- 

সবাদেঃ সংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ, জনহিতপাধনায় বা ইত্যর্থঃ ) “অদব্ধেন” প্রীতা।তিশয়যুক্তেন ) 

“চক্ষুষা' (দৃষ্ট্যা ) “অবেক্ষে ' সন্দর্শয়ামি ইতি শেষঃ )। 

৯। হে মম ভগবৎসন্বন্ধযুত কর্ম! ত্বং 'তেজঃ, (জ্নজ্যোতিষা দীপ্তিমস্তঃ ) “অসি, 

(ভবসি )। অতঃ “তেজঃ, ' তেজন্বরূপঃ--জ্ঞ(নেনোত্।সিতঃ ) ত্বং “তেজঃ, (তেজোময়ং 

ভগবস্তং ইত্যর্থঃ ) “অন্ুপ্রেহি” ( অন্ুপ্রবিশ, ভগবতা সহ সন্সিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ )) “আঃ 

( প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান ) “তে” ( তব সন্বদ্ধি) "তেম্সঃ (জ।নং-_ শক্তিং) মা বিশৈৎ (ম| 

অপনয়তু )। অত্র ভগবতি কর্মফলসমর্পণায় আকাজ্ষা বর্ততে। কর্ম জ্ঞানসমন্থিতং সত্য 

ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ভবতি ইতি ভাবঃ । 

১০) হেমনঃ! ত্বং অগ্নেঃ১ (গ্রজ্ঞানস্বক্পন্ত ভগবতঃ ) “জিহবা” (রসনা--আহান- 

কারী) ভবদি) অথবা জ.লারপায়ঃ জিহ্বায়াঃ যদ্বা তেজোরূপেণ কিরণেন ত্বং “অগ্নেঃ 
উৎপাদকরূপেণ বর্তসে। অতএব দেবানাং ( দেবভাবান(ং) “নু ভূ৮ (জুবায় মুগ্রতিষ্ঠায 



১ প্রপঠিক, ৯ অন্থবাক |]. কৃ্-য ঈ্বেধেদ-মন্ত্র । . ২০৭ 
চইত্যর্থঃ ভবতু )। হে তগবন্! তব “অগ্নেজহবা+ ( অগ্রিক্ূপ রশনা ) অসি? € বিদ্ততে )। 

অতঃ ত্বং “রেবনাং' (বেবভাবান।ং ) “স্থ? (সম্যক জনয়িত। গ্রহীত| ঝা) ভভৃঃ (ভব )। 

(খ) অপিচ হে মনঃ ! “নে (মম ' ধোয়ে ধায়ে” (সর্বাবস্থানে ' জ্জুষে যজ্ুষে+ ( যাগার্দি 

সর্বসতকণ্ানুষ্ঠ।নে , “বেবেভ্যঃ, সর্ববদেবাধিষ্ঠানায়, সর্ধদেবভাবপ্রতিষ্ঠীপনার্থায় ইত্যর্থঃ ) ভব, 

(স্থঃ আহ্বানকারা--সম্যক বাবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ভব ইতি শেষঃ )। 

১১। হে মনঃ! অথবা হে ভগবৎসন্বন্ধযৃত কর্ম! ত্বং পগুক্রং, . দীপ্তিমস্তং_-জ্ঞানজ্যোতিষা 

ইতি যাবৎ ; অথবা বিশুদ্ধং সত্বপ্নপং ইত্যর্থ;) "অসি (ভবসি )) ত্বং “জ্যোতিঃ১ ' জ্যোতি- 
স্বরূপং গ্রজ্ঞনাবারং । ণঅন্ি+ (ভবসি); অপিচ ত্বং “তেজঃ ( তেজোময়ং শক্তিমস্তং ) 
“অসি (ভবসি | মনঃ হি সর্ধস্ত মূলং ইতি ভাবঃ। ৃ 

১২। হে কন্মন। | দেবঃ (ছেোতিমানঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ ' “সবিতা” ( জ্ঞানপ্রেরকঃ 

দেবঃ, প্রজ্ঞানন্বপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ “বৰ ' বুষ্মন্) “অচ্ছিদ্রেণ” ( দোষরাহিত্যেন, 

বিশুদ্ধেন ইতি যা”; পবিভ্রেণঁ ' শোধকেন--বাধুন্পেশ ইতি ভাবঃ ) অপিচ “বসো, 

( জগন্নিবানহেতে।:-_যন্বা, জগদ্ধ(রকন্ত ইতি যাবৎ । “হূর্যযন্ত' । প্রজ্ঞানস্বরূপন্ত, বিশ্বপ্রকাশকন্ত 

দেবস্ত--ভগব্তঃ হতি ভাবঃ “রশ্মিভিঃ ( বিশ্বপ্রকাপকৈঃ জ্যেতিনবহৈঃ হত্যর্থঃ “উৎপুণাতু, 

( উৎকর্ষণাধনেন পবিভ্রান্ করে।তু, যদ্ধা-যুম্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি তাঁবঃ)। নিত্য- 

সত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামুলকশ্চ অয়ং মন্ত্র; | বায়োঃ হুষ্যরশ্িনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ 
প্রভাবেন নম সদসৎকর্ পবিত্রদস্ত ইত্যেবং প্রার্থনা । 

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! "শুক্রং ( দীপ্তিমস্তং _ জ্ঞানজ্যোতিষা বিশুদ্ধতা প্রাপ্তং ইত্যর্থ; ) তত 

(ত্বাং) ধায়ে ধায়ে' ( সর্ববাবস্থানে ইত্যর্থঃ, সর্ববাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ ) 'ব্কুষে যজুষে? 
( সর্বৈব সদনুষ্ঠানে ) “দেবেভ্যঃ, ( সর্বদেবগ্রীতিসাধনায়, যদ্বা_-সর্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়, হৃদি 
ইতি যাবৎ) "গৃহ্ামি” (বিনিযোজয়ামি )। * 

১৪1 অপিচ হে মম চিত্বৃত্তি! সঃ ভগবান “জ্যোতি (জ্যোতিঃস্বরূপঃ ) তথা “অর্িঃ 

( তেজংম্বরূপঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ। . অতঃ “তব” (ত্বাং) থায়ে ধাম়্ে। সর্বাবস্থানে, সর্ধ্ধা- 

বস্থায়াং ইত্যর্থঃ ) “জুষে যজুষে ( সর্ব্বৈব সদনুষ্ঠানে ৷ “দেবেভ্যঠ ( সর্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়-- 
সর্বদেবগ্রীতিসাধনীয় চ' “জ্যোতিষ (জ্যোতিঃম্ব্রপে ভগবতি ) তথা “অচ্চিনি ( তেজঃ- 
্নপিণে ভগবতি ) গ্ৃহামি* (প্রতিষ্ঠাপয়/মি )। অন্র পরমাত্মনি আত্মপ্রতিষ্ঠাপনায় আকাজা 

বর্ভতে। মন্ত্রোংয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাগকশ্চ। ( ১অষ্টক-_-১প্রপাঠক--১অনুবাক )।॥ 
সং সী 

বক 

বঙ্গানুবাদ । 

১। (ক) হে ভগবন্! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু ( আমাদিগের তুর্ববদি ) সর্বব- 
তোভাঁবে ভস্মীভূত হউক, আমারদিগের রিপুশক্রগণ প্রত্যেকে বিশিপ্টরূপে 

দধ্ধ হউক । . ( অর্থাৎ,--হে দেব! আপনি আমাদিগের ছুর্ববদ্ধিকে এবং 

রিপুশত্রসমুছকে সমূলে বিনষ্ট করুন )। 
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(খ) জ্ঞানোছ্ঠালিত হে আমার চিত্তবৃতিসমূহ ! তোমাদিগকে অত্যুগ্র 
অভীষ্টপুরক ( ভগবং প্রাপক ) জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থাৎ কর্্মশক্তির ছারা পুনরায় 
উদ্দীপিত করিতেছি । 

১। (ক) হে মন! আমার 'সত্ত্ভাব যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে 
সণ্কম্মসাধনসমর্থ তোমাকে সম্যক প্রকারে উদ্বোগিত করিতেছি । 

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি! আমার সত্যানুরাগ, সৎকর্শীল জীবন, সদৃ- 
বস্তুদর্শনসামর্থ্য (জ্ঞানদৃষ্টি, দূরদুষ্টি ), ভগবন্মহিমাশ্রবণসামর্থ্য, লোকানুরাগ 
( বিখরপ্রীতি ), সদ্রৃতিগূল ( শুদ্ধসন্ত্) যাহাতে নিগ্রশেষে বিনষ্ট না হয়, সেই-- 
রূপে মৎকর্মীগাধনসমর্থ শন্রনাশকারা তোমাকে না ( উদ্দীপিত ) 

করি। (ভাব এই যে- আমি ঘেন ভগবছপরায়ণ ইস্ট 

৩। হে আমার চিন্তবুপ্তি ! তুমি ভগবত প্রীতি, লো ফানুরাগ এবং মোক্ষ- 

রূপ পরমৈবধ্য ও কণ্মফলাবসানে কন্ধক্ষর কামন। করিতেছ | অতএব জ্ঞান- 
জ্যোতির অনুবন্তিনী হইয়! (অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া) যাহাতে তৃমি 

পরমানন্দ লাভ করিতে পার, মেইরূপভাবে তোমাকে ভগবৎপ্রীতিহেতভূত 

কর্মে স্যক্প্রকারে নিযোজিত করিতেছি । 
| অথবা 

আমার যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানানুমারিণী হইয়া, ভগবৎগ্রীতি, লোকানুরাগ, 

মোক্ষরূপ পরমৈশ্বধ্য, সৎকন্মশীল জীবন অথব। কর্মমফলাবসাঁন কামনা করে ; 
আমার সেই চিত্বৃত্তি ভগব্গ্রীতিহেতৃভূত কর্মে যাহাতে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত 

হয়, সেইরূপে তাহাকে সম্যক্প্রকারে বিনিযুক্ত করি। 
৪1 প্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! লোকানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বমঙ্গলা- 

কাওায় উদ্বুদ্ধ, সদৃবুদ্ধিমনিত, শক্রুর উপদ্রবরহিত, সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি 
( আমরা) সর্বশক্রবিনাশক অপরাজেয় আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। 

( মন্্রটা সন্কল্পমূলক | মন্ত্রের মধ্যে সদ্বুদ্ধিলাভের এবং লোকানুরাগবর্ধনের 
নিমিত্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে )। 

€। (ক) আমাদিগের “কর্মের দ্বারা সঞ্জীত অর্থাৎ কামনার্দিজনিত যে 

সংসার-বন্ধন আমর দৃঢ় করিয়াছি; শোভনপ্রজ্ঞ ( প্রজ্ঞীনাধার ) জ্ঞানদাতা। 
ভগবার্নের অনুগ্রহে সেই সংসার-বন্ধন যেন বিমুক্ত করিতে সমর্থ হই। 

(খ) তাহাতে, সৎকন্মের ফলভূৃত পরমপদে অধিতিত হইয়া, হংরাপ 
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ভগবদধিষ্ঠানে সষ্ভাবাঁদির দ্বারা পরিৰৃত হুইয়া, যেন পরম হৃখ---পরমানন্দ 
লাভ করিতে পারি। 

(এই মন্ত্রের প্রথমপাদদে সম্কল্প এবং দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্বোধনা 
বিদ্ধমান রহিয়াছে । পরাজ্ঞানই বন্ধন-ছেদক। হৃদয় যদি জ্ঞানের দ্বার! 
উত্ভাদিত হয়! বন্ধনহেতুভূত কন্মমূল ম্বতই বিনষ্ট হয়, আর তখনই 
ভগ্বদনুগ্রহলাভ স্থগম হইয়। আসে। অতএব সম্কঙ্গ--আমি যেন 
ভগবদনুসারী হই )। 

৬। (ক) প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘেন 
সৎকন্মান্বিত জীবন প্রাপ্ত হই । ( অর্থাৎ--আপনার অর্চনার দ্বারা যেন সৎ- 
কম্মশীল জীবন লাভ করি । ভাবার্থ_আমি যেন সদ সৎকন্ধে রত থাকি )। 

(খ) প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্! আপনর এ ঘেন আমার জন- 

হিতসাধনে লোকানুরাগ জম্মে। (অর্থাৎ, ভগবদারাধন।য় যেন জনহিত- 

৮১৮৬ রে করি অর্থাৎ পরোপকারই যেন জাবনের ব্রত হয় )। 
(গ) জ্ঞানদ।তা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জ্ঞানঃ-জ্যোতি- 

সমন্বিত রে আপনাকে সম্যকৃপ্রকারে আরাধন। করিতে সমর্থ হই। 
(ভাব এই যে,_আমি যেন ভগবৎপৃজন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই )। 

(ঘ) প্রার্থনাকারী আমি, পত্বীর ন্যায় অনুগত হইয়। জগৎ্পতি ভগ- 
বানের সহিত যাহাতে অবস্থিতি করিতে পারি, তাহাই যেন করিতে সমর্থ 
হই। অপিচ, কদাঁচ ঘেন বিযোগ-সাধন্ছ ন। হয় । ( পতিব্রত। রমণী বেমন 
ছাঁয়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ভগবানের 
একান্ত অনুরাগী হই-_মন্ত্রের ইহাই ভাঁবার্থ )। ও 

(ঙ) আমার জীবাত্সা। পরমাত্মায় গমন করুক। এখানে আত্মায় আত্ম- 
সম্মিলনের সন্কন্স বর্তমান | | 

৭ (ক) হে মন! তুমি বিখের লোকপসমূহের ০০ পরিরক্ষক 
অর্থাৎ জীবন-কার” হও । 

. (গ) হে মন। তথাবিধ ক্ষয়রহিত অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয় তোঁমাকে 
ভগবৎকন্মে বিনিযুক্ত করিতেছি । 

৮। (ক) হে মন! তুমিই সকলের অমৃতম্বরূপ হও। (ভার এই 'যেদ_ 
আমাদের মন সর্ধববিধ সতকর্দ্ের সাধক হউক । সঙ্কয্ের ইহাই, তাঙ্গর্ধ্য )। 

পরযস্থজলাহর ০ ০৭ 



২৯৪. খজুবৈরদ-সংহিতা 1 [প্রথম কাও, প্রথম জট । 

: ছা অঙ্গিচ, হে মনা কর্ম! তুমি কর্মক্ষয়ের দ্বার! ক্ষয়সুচক জীবনের 

অম্বত-্যঙূপ পরিরক্ষক হও। 
(গে) অতএব হে মন বা কম্ম্ম ! শুদ্ধসত্্বসংরক্ষণের নিমিন্ত অর্থাৎ জন- 

হিত-সাধন জন্য অতিশয় গ্রীতিযুক্ত দৃষ্টিতে ষেন তোমাকে সন্গর্শন করি। 
অথবা 

ছে ভগবম্! আমার বিদ্রমরহিত (অদন ) নেত্রের দ্বারা আমি “যেন 

আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। 
৯। হে ম্মামার ভগবহমন্বন্ধযুত কর্ম! তুমি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা 

দীপ্তিমস্ত হও। অতএব জ্ঞানোস্তাসিত তুমি তেজোময় ভগবানের মধ্যে 
অনুঃপ্রবিষ হও অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। প্রজ্ঞানাধার 
ভগবান যেন তোমার জ্ঞানকে অপনীত ন। করেন। (এই মন্ত্রে ভগবানে 
কর্মফল-সমর্পণের অপিচ আত্মসম্মিলনের আকাওক্ষা বর্তমান । কর্ম্ম জ্বীন 
সমন্বিত হইলে ভগবত্প্রাপ্তিমূলক হইয়। থাকে )। 

১০ | (ক) হে মন! তুমি প্রজ্ঞানন্বরূপ ভগবানের রসনাম্বরূপ অর্থাৎ 

আহবানকারী হও; অথবা ভ্বালারূপ জিহবা দ্বারা অর্থাৎ তেজরূপ কিরণের 

দ্বারা তুমি অগ্নির উৎপাঁদকরূপে বিদ্ধমান আছ। অতএব তুমি দেবগণের 

অর্থাৎ দেবভাবসমূহের স্বখহেতুভূত হও। অথব। হে ভগবন্! আপনার 
অগ্নিরপ রসনা! বিদ্মীন রহিয়াছে। অতএব আপনি দেবভাবসমূহের 

সম্যক্ গ্রহীত। হয়েন | 
(খ) অপিচ হে মন! অথব৷ হে ভগবন্ ! আমার সর্বপ্রকার অবস্থিতির 

স্থানে, যাগাদি সকল সৎকন্মানুষ্ঠানে, সর্ববদেবাধিষ্ঠানার্ঘ (আমাতে সর্ববদেব- 
ভাব বিকাশের নিমিত্ত) তুমি অথবা আপনি সুষ্ঠু আহ্বানকীরী হও 
অথবা হউন। ূ | 

১১1 হে মন! অথবা! হে ভগবৎসন্বন্ধযুত কর্ম! তুমি দীপ্তিমস্ত 
বিশুদ্ধ সত্বন্বগ্প। তুমি জ্যোতিষ্ব৫প প্রজ্ঞানাধার হও) অপিচ তুমি 
তেজোময় শক্তিমন্ত হও। (ভাব এই যে, মনই সকলের মুলীভূত )। 

১২1 হে আমার সৎ ও অসৎ কল্ম! গ্যোতমান স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক 

দেবতা অর্থাৎ প্রজানহ্বপ্নপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিভ্রকারক বায়ুরূপে এবং 

'জগর্গিধাসহেতৃভৃত পরজ্ঞান-স্বরূপ বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিনিধহের ছারা-ভোমা- 



১ প্রপাঠক, ১০ অনুযাক। ] - ' কৃষ+-যগর্বেেদ-ম্জ |. ১২৯১ 

দিগের উৎকর্ষ-সাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন । অথব! তোমর। আনগ্রদ 
দবিভূদেবের প্রেরণায়-_-অনুকম্পাষ-_ত্রটি-পরিশূন্য 'বারুর ম্যায় পথিত্র- 
কারক ও নূর্য্যরশ্ির হ্যায় জ্ঞান প্রদ হইয়! আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমা- 
দিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশি৷ গুদ্ধিসম্পাদক । তীহাঁদের প্রভাবে 
আমাদের সদসৎ উভয় কন্মা পবিত্র হউক,-__-এই প্রার্থনা )। 

১৩। হে চিত্রৃত্তি! জ্ঞানজ্যোতির দ্বার! বিশুদ্ধতা-প্রাণ্ত তোমাকে 
আমাঁদিগের সকল অবস্থায় সর্ববাবস্থানে এবং সর্ধববিধ সদনুষ্ঠানে দেবতাদিগের 
প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ সঙ্চাবজনন জন্য (আমাতে সর্ধবদেবভাব-বিকাঁশের 
জন্য) তোমাকে বিনিযুক্ত করি । 

১৪। অপিচ হে চিত্রবৃত্তি! ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজ (শক্তি) 
কপ হয়েন। অতএব তোমাকে, আমাদিগের সকল প্রকার অবস্থিতির 
স্থানে এবং আমাদি.:।র সর্বববিধ সদনুষ্ঠানে সকলদেবতীর শ্রীতিসাধনের 
নিমিত্ত (আমাদিগের মধ্যে সর্বববিধ দেবভাব বিকাশের জন্য ) জ্যোতি- 
স্ব"প এবং তেজ? (শক্তি) স্বণ্প ভগবানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । 
( এখানে পরমান্মা় আন্নসমর্পণের আকাক্ষ। বিদ্কমান রহিয়াছে । মন্ত্রটী 
স্কক্পমূলক। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে। )॥ 
( ৯অফটক--১প্রপাঠক--১০অনুবাক ) ॥ 

এ 

শগ্ল-ভাম্াং । সার়ণাচাষুকতং )। 

নবমে বেদিক্ষত্তগ। দশনে বে্াম।সারনীয়হ্াহ্জ্য।দিহবিষো গ্রহণমভিধীয়তে | 
১। প্পরত্াই৬, রক্ষঃ প্রত্যুট, মরা তয়োতযের্বস্তেজিষ্টেন তেজসা নিষ্টপামি ।”--বৌধায়নঃ - 

"অথৈতাঃ ক্র£ঃ সমাদত্তে দক্ষিণেন ক্রবং জুহ্পভূতৌ। সব্যেন ঞ্রবাং প্রাশিরহপণং বেধপরিবাসনা- 
নীতি গার্থপত্যে প্রতিতপতি প্রত্যু ১৬. রক্ষঃ প্রত্যষ্টা অরাতয়োহপ্ের্বন্তেিষেন তেজস! নিষ্টপা 
মীতি” ইতি। আপ্তত্বস্ত মতে প্রতটমগ্নের্ব ইত্যেতৌ হৌ মন্ত্রৌ। তৌ চ সংমার্জনাৎ প্রাকৃ- 
পশ্চাচ্চ ক্রমেণ ক্রচাং তাপনে বিনিযুজ্যেতে। প্ররত্যুটমন্ত্ো ব্যাখ্যাতঃ | হে ক্রচো যুস্লা্ঘতি, 
তীক্ষেনাগ্রেত্েজসা নিঃশেষেশ তপামি। অনিষ্টপরিছারায়েটসিদ্ধয়ে চোঁডৌ৷ মন্ত্াবিজ্যাহ-্প 
পপ্রত্যু্৬. রক্ষঃ প্রতুষ্ট অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহুত্যে। অগ্নের্ববেজিষ্ঠেন ভেজা নিষ্টপামী" 
ত্যাহ মেধ্যত্বায়” (ব্রা* কা* ৩ প্র* ৩ অণ ১) ইতি॥ 

২। “গোষ্ঠং মা নি কিং বাজিসং ত্বা সপদ্ষসাহ্৬. সং মাঞ্্ বাচং এ্রীণং চগ্ু$ প্রোজং গয়াং 
যোনিং, মী নিহুক্ষিং বাজিনাং স্। সপরসাহী৬. সং মার্টি--করঃপ্সথ জবং সংঘার্টি গং দা. 
নিনৃষিং বাজিনং স্বা সপক্ষগাহ৮, 'সংসার্জীতিখ জুরুং, সংসাইি: বাড ও্রাপং মা নিযূ্দিং বানী 

ক 



২১২.  যণ্তবৈ্বদ-সংছিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অক । 

ত্বা' সপত্বসাহী৮. সংমার্জীতাথোপভৃতং সংমার্টি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ম| নিমৃক্ষং বাজি তা! সপদ্বসাহই৬. 
সংমার্ধ্ীতাথ এবাং সংমার্টি প্রজাং যোনিং মা নিমৃক্ষং বাজিনীং ত্বা। সপত্বসাহী৬. সংমাজাতি" 

ইতি। হে ক্রব গবাং স্থানং মা বিনাশয়ামীত্যভিপ্রেত্যান্ব্তং বৈরিণমভিভবিতারং স্বাং মমাক্* 
শৌধয়ামি । এবমন্েমু যৌজ্যং | দ্বিতীয়তৃতীয়দন্্ীয়োর্শী নিমৃক্ষিমিত্যাদিরনুষজ্যতে | মন্ত্রীণাং 
স্পষ্টার্থত্বমভিপ্রেতা তদ্য।খ্যানমুপেক্গযানুষ্ঠানং বিধত্বে__“ক্রচঃ সংমাষ্টি” । ব্রাৎ কাণ ৩ প্রণ ৩ 

অণ ১) ইতি। তত্র ক্রমং বিধর্তে--"ক্রবমগ্রে । পুসাঁভ সমেবাইভ্যঃ স৮শ্ঠতি মিথুনত্থায়” 
(স্রা* কাণ ৩ প্রৎ ৩অ০১) ইতি। ক্রবঃ পুমাঞ্জহবাগ্ঠাঃ স্তরিয়ঃ। ততস্তাত্যঃ পূর্বভাবিত্বং 
কবন্তয যুক্তং। স৬স্থাতি সম্াক্তনূ করোতি বিবাহার্থং নং্করোতীত্যর্থ:। জুহবাদদীনাং পৌর্বাপর্যং 
বিধতে--ণঅথ ভূহং। অথোপত্তং। অথ ঞবাম্” ॥ ব্রা কাণ ৩ প্র“ ৩ অত ১) ইতি। 

গ্রশংসতি -“অসৌ বৈ জুহ্ঃ। আঅন্তরিক্ষমুপর্ং। পৃথিবী ফ্রবা। ইমে বৈ লোকাঃ ক্রচঃ। 
ৃষ্টিঃ সংমার্জনানি ৷ বৃষ্টির্বা ইমাল্লে কা ন্বপূর্বং কল্পযতি । তে ততঃ কুপ্তাঃ সমেধস্তে, । ত্রাণ 
কাণ৩ গ্রৎ ৩ অণ১+ ইতি। ক্রগাবস্থানসাম্যেন চা লোকত্বং। সংমৃজ্যন্তে ক্রচো 

মৈর্বেদা্রৈস্তানি সংমার্জনানি। পূর্বং দর্তৈর্বেদং কৃত্বা তদগ্রাণি পরিবান্ত তানি বেরপন্িবা- 
সনানি ক্রচাং সংমার্জনায় স্থাপিতানি। তেষাং বুষ্টিজন্যতয়া বৃষ্টিরপত্বং | বৃষ্টিরপৈর্বেদা্রৈ 

লেশকরূপাণাং জুহবাদীনাং ক্রমেণ সংমার্জনে সতি বৃষ্টিরেবান্ুক্রমবর্তিনে! লোকান্ধান্তাদিসম্পন্নান্ 
করোতি। ততন্তে লোকা; সম্পমাঃ সম্যগভিবর্দান্তে । বেদনং প্রশংসতি--"সমেবস্তেৎন্মা 

ইমে লোকাঃ প্রজয়। পশ্থভিঃ | ম এবং বেদ” (ব্রাৎ কাত ৩ গ্রীণ ৩ অৎ ১) ইতি । বেদ- 

পরিবাসনানামগ্রমূলাবয়বয়োর্ব্যবস্থাং দর্শয়তি -ণনদি কাময়েত বর্মুকঃ পর্তন্ঃ স্তাদিতি। 'অগ্রাতঃ 

সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেৰ নিষচ্ছতি | অব।চীনাগ্রা হি নৃষ্টিঃ। যদি কাময়েতাবর্ষ কঃ স্তাঁদিতি। 
মূলতঃ সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেবোগ্যন্ছতি” (ব্রা কা ৩ গ্র* ১অৎ ১) ইতি। নিষচ্ছতি 

শ্যগ ভাবেন প্রবর্তয়তি। উদ্চাচ্ছতুর্ধীকারেণ বারযতি। তশ্মিশ্লের বিষয়ে সম্প্রদায়বিদাং মতমাহ--- 

“তছু বা আহুঃ। অগ্রীত এবোপরিষ্টাৎ* সংযৃজ্যাৎ। মুলতোইধস্তাৎ। তদমুপূর্ববং কল্পতে। 
বধুকো। ভব্তীতি'” (ব্রা কাঁণ ৩ প্রাণ ৩ অত ১) ইতি। উপরিষ্টাদিতি শ্রচো বিলভাগঃ | 
অধস্তাদিতি তদ্দগুভাগঃ । এবং টি ত পরিবাসনানাং ক্রবক্রচাং চাগ্রমগ্রেণ সম্বপ্যতে মুলং 

মূলেনেত্যান্পূববী সমা ভবতি। পর্জন্ঘশ্চ বর্ষতি। বিলভাগে বিশেষমাহ-_পপ্রাচীমভ্যাকারং | 
অঠ্রৈরপ্তরত;।' এবমিব হন্মগ্কতে । অথে ভাগ্রাত্ব। ওষধীনামূক্জং প্রজা উপজীবস্তি। উর্জ 

এবানবাগ্স্তাবরুদ্ধ্যৈ” ( ব্রা" কাণ ৩ প্রৎ ৩ অ* ১) ইতি। 

বিলভাগে পশ্চিমোপক্রমাং প্রাগবসানাং ক্রকৃসংমার্জনক্রিয়াং কৃত্বা বিলশ্তাভ্যত্তরে সর্বত 

আককষ্যাইকহা সংমূজ্যাৎ। যথা ভুঞ্জানঃ পুমান্ হস্তং পুরতঃ পাত্রে প্রসার্যাভিতো ভোজ্যান্তা- 

কৃষ্যাংকষ্য মুখবিলে প্রক্ষিপতি তদ্ৎ। কিংচ প্রজা ;ওষবীনামগ্রভাগাদানীয় রসমুপজীবস্তি 
তঙ্থং। অত্র পরিবাসনা্রৈঃ সংমার্জনং রসরূপস্তাঠং যোগাস্তারস্ত প্রাপ্ত তবতি। দওভাগে 
বিশেষমাহ--অধন্তাৎ প্রতীচীং । দওমুত্তমতঃ। মূলেন মূলং প্রতিষ্ঠিত (ব্রা কান প্র“ ৩ 

১১) ইত্তি। অধস্তাদবন্িত দু প্রতি প্রাপুপক্রমাং পশ্চিদাবলানাং সংসারজনক্রিযামুদ্তমেন 
ধ্ভভীগেন্ 'দ্) “কৃর্যাৎ। তধা সভি-“দর্তমূলেন ক্ষটো মুর্গং সংবধ্যতে। তচ প্রতিষ্ঠিত 



সঃ 

১ প্রপাঠক, ১০ অন্ুযাক।]  কৃষঃ-যভুবেরধদ-স্মল , ২১৩ 

ভবতি। বিলদওয়োরুত্তাং বাবস্থাং লৌকিকলিঙ্গেন ভ্রড়রতি--“তচ্ছাদরতৌী প্রাধযুপরিষটা- 
ল্লোমানি। প্রত্যঞ্চাধস্তাৎ। ক্রদ্ধ্েযা” (ত্রাণ কা* ৩ প্রৎ,৩ অ+ ১) ইতি। মণিবন্ধাপুর্ধং 

হুক্মরোমাণি গ্রাধুখান্তধস্তাতু প্রত্যন্থুণানি। এষা হি লৌকিকী ক্রক্তদৃষ্টাস্তেন বৈদিক্যামপি 
ক্রচি যখোক্তপ্রকারো ষ্টব্যঃ। অত্র কেচিদাহঃ--উর্ধবিলত্বেন হস্তধৃতায়াঃ ক্রচ উর্ধীধোভাগৌ 

কৃতাবগু[পরিষ্টাদধস্তাচ্ছ্াভ্যাং বিবক্ষিতৌ ন তু বিলভাগদণুভাগৌ। এবং ধারকহত্তেংপৃ্ধ- 
ধোদেশৌ। তথা সত্যুক্তং লোমলিঙ্গমন্তুকলমিতি। তহি তথৈবাস্ত। ক্রবন্ত প্রথমতঃ 
সংবার্জানং রূপককরনায়োপপাদয়তি--*প্রাণে। বৈ ক্রবঃ । জুহুর্দাক্ষিণো হস্তঃ। উপভৃৎমব্যঃ | 

আত্ম! ধ্রবা। অনন৬. সংমার্নানি। মুখতে বৈ প্রাণোৎপানো ভূত্বা। আব্ানমন্নং প্রবিশ্থা। 
বাহতস্তৃব৬. শুভয়তি। তন্মাৎ ক্রবমেবাগ্রে সংমার্টি'। মুখতো৷ চি প্রাণোৎপানো ভৃত্বা। 

আত্মানমন্নমীবিশতি” (ব্রাৎ কা ৩ প্র ৩ অত ১) ইতি। আত্মা! হস্তয়োর্শরধাবর্ধিশরীরং। 
মুখসঞ্চারিণো বায়োঃ প্রাণাপানাভিধেয়ে দ্ধে বুত্তী। উচ্চবাসক্ূপেণ বহির্নিক্ছিস্তী প্রাণধৃত্তিঃ | 
নিঃশ্বাসরূপেণান্তঃ প্রবিশত্যপানবৃত্বিঃ। তত্র প্রাণরূপো বাধুঃ প্রাণতাং পরিত্যজা শ্বয়মপানো 

ভৃত্া মুখে প্রক্গিপ্তমন্নগ্রাসং মধ্যশরীরে গ্রবেশ্ত বাহং হস্তাদিরূপং শরীরং পুষ্ট্যা শোভিতং কয়োতি। 
তম্মাদন্নরপৈর্বেদাগ্রেঃ প্রাণরূপন্ত ক্রবস্তাইদৌ সংমার্জনং কর্তব্ং। তথা কৃতে সতি প্রথম- 
তোহব্নগ্রবেশঃ পশ্চাঙ্ধাহৃহস্তরূপন্য জুহবাদেঃ শোভেত্যেতহ্পপন্নং। প্রসঙ্গাৎ প্রাণাপানবে্দনং 

গ্রশংসতি--তৌ প্রাণাপানৌ। অব্যধূকঃ প্রাণাপানাভ্যাং ভবতি। য এবং বেদ (ত্রাণ কা, 
৩ প্র“ ৩ 'অৎ ১) ইতি। প্রকর্ষেণ বহিরনিতীতি প্রাণঃ। অপকর্ষেণাস্তরনিতীত্যপানঃ। 

ইত্যেবং বৃত্তিভেদাত্তৌ প্রাণাপানৌ মন্পন্নাবিতি বেদিতুরকালে প্রীণাপানাভ্যাই বিয়োগো 
মৃত্ান্নপো ন ভবতি। মন্ত্রমুৎপাগ্ঠ বিনিযুঙ্কে-_-“দিবঃ শিল্পমবততং ৷ পৃথিব্যাঃ ককুভি শ্রিতং। 

তেন নয়৮ সহস্রবল শেন। সপর্রং নাশয়ামসি স্বাহেতি। ক্রকৃসংমার্জনান্গ্রৌ প্রহরতি” ( ত্রা' 
ক।০ ৩.প্রৎ ৩ অণ২) ইতি। দিবঃ সকাখাদ্বৃত্তিজপেণাধঃ প্রশ্থতমিদং দর্ভূপং চিত্রং বস্ত 

ভূমেরপর্য্যশ্রিতং শতশাখেন তেন দর্ভেণ বরং বৈরিণং নাশয়ামঃ | ইদং দর্ভরূপং ছুতমন্ত। 
অনেন মন্্রেণ বেদপরিবাসনান্তাগ। গ্রক্ষিপেৎ | 

অন্নিস্মন্ত্রে সংমার্জন।নি ন প্রতীয়স্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি-_-“আপো বৈ দর্ডাঃ | রূপমেবৈষাদে- 
তন্মহিমানং ব্যাটে” ত্রাণ কা ৩ প্রণ ৩ অৎ ২) ইতি। রিবৌখবততমিত্যনেন 

বৃষ্টিরপা আগপঃ প্রতীয়স্তে। আপশ্চ দর্ভরূপাঃ | দর্ভরূপেণোৎপত্তিঃ পূর্ব্বমেবে*ৎপবনব্রাহ্মণে 
দর্শিতা।  তত্মাদেতনসন্্গতশব্বন্ব ূপমেবৈষাং দর্ভাণাং দিবঃ শিল্পতাদিলক্ষণং মহিমানং 
প্রধ্যাপপতি । অন্ত রা হুইপ ছনস্বমৃমুপত্বং চান্ুস্ধেয়ামত্যাহ--“অনুষ্ট ভর্চা” (ত্র, 

কাণ ৩ প্র“ ৩ অত ২) ইতি। সংূজ্যানিতি শেষঃ। বিধেমহুষ্পত্বং স্তৌতি-_ 
“আনুষ্ভঃ প্রজাপতিঃ। প্রাজাপত্যো বেদঃ। বোদ্াগ্র*, ক্রকৃসংমার্জনানি। স্বেনৈ- 
বৈনানি ছনদস|। স্বপ্না দেবতয়! সমর্ধয়তি” (ত্রাণ কাণ ও প্র ৩ অণ ২) ইতি। জগৎন্ষ্ঠো 
প্রজাপতেরহুষট ্হকারিণীতি তাপনীরোপনিষদি শ্রায়তে--“দ এতং মক ্রাজং নার সিংহমান্ষ্ট তম- 
পশ্ঠৎ। তেন বৈ সর্বমিদমন্থজত' ইতি। তশ্মাং প্রজাপতেয়ালুষ্ট তং । “প্রজাপতের্া এভানি 
শা্রনি। হেন ইতি বন্যত়ি। 'তক্মাহেদভ প্রীজাপত্যন্বং। তখা সি বৈদাওজ “হকী 



২১৪1, অত্থর্ষে্-দংহিত!।- [এখন কাঁও, পথম আইক। 
ছন্দ, দ্বরীন! চ. দেবতেত্যুতয়ং সমৃদ্ধিহেতুর্তবতি । ন. কেবলং ছনসঃ প্রাশন্তাং কিং ভু 
খচোহগীত্যাহ-_-অথো ধগাব যোষা। দর্ভো বুষা। তন্সিুনং। মিথুনমেবাস্ত ভত্ততে 
করোনি প্রজননায়। প্রজারতে প্রজয়া পশুতির্ধজমান+” (ব্রাৎ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অন ২) ইতি। 
বৃষ মেচনস্মর্থ; পুমান্। অত্র ক্রকৃসংমার্জনানামুত্তমন্তেণাগরৌ গ্রক্ষেপ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। অস্তিঃ 
্রক্ষাল্যোৎকরে পরিত্যজেদিত্যপরঃ পক্ষঃ। অত এব সুত্রকারোহগ্নৌ প্রহরতীত্যুক্ত্ব৷ পুনর- 
প্যাহোৎকরে ব! গ্তন্ততীতি। তমিমং পক্ষং বিধর্তে--“তান্তেকে বুখৈবাপাস্তত্তি । তত্তথ ন 

কার্যংঘ। আরক্ধন্ত, যজিয়ন্ত কর্ণ; ম বিদোহঃ । যগ্যেনানি পশবোহভিতিষ্টেযুঃ। ন 
তৎগল্তষ্যঃ,কং। অত্ধির্মার্জয়িত্বোৎকরে স্থান্তেৎ। যদ্ধৈ যজিয়ন্ত কর্মগোহগ্ত্রাহুতীভ্যঃ 
স্তিষ্ঠতে। উৎকরো বাব তশ্ত প্রতিষ্ঠা। এঁতা/ হি তন্মৈ প্রতিষ্ঠাং দেবাঃ সমভরন্। 
মদত্তিপ্বার্ধয়তি। তেন শান্তং। যছুৎকরে ন্যন্ততত। প্রতিষ্ঠমেবৈনানি তদগময়তি 
'প্রতিতিষ্ঠতি গ্র্গয়৷ পশুতির্বন্বমানঃ” (ত্রাণ কাণ ও প্রাণ ৩ অণ২) ইতি। কেচিদছিঃ 
্রক্ষালনমকত্বৈব যত্রকাপি পরিত্যঙস্তি তনযুক্তং। ম এযোহমুষ্টানপ্রকারং স কর্ধণে 
বিপরীতং ফলং দোক্ধি। অপ্রক্ষালিতদর্ডাক্রমণেন পশূনাং রোগোৎ্পত্ত্যা স্ুখং ন ভবেৎ। 
মার্্জনেন তঙ্ছান্তং ভব্তি। আইছুতিন্যতিরিক্শ্তা বজ্িপদ্রব্ান্োংকরঃ সন্প্রিহ্ানমিতি 

দেবৈঃ সম্পাদিতত্বাভত্েৰ পরিত্যাগে গ্রতিষ্ট। ভবতি। আগ্নপ্রহরণপক্ষমেব দ্রট়িতুমুৎকরে 
পরিত্যাগং দুধয়তি_-“অথে। স্তবস্ত বা এতদ্রপং | তক্রকৃদংমার্জনানি। ভ্তঘধশো বা ওষধয়ঃ | 
তাসাং জরংককক্ষ পণবে! ন রমন্তে। অংপ্রয়ো হেষাং জরংকক্ষঃ | যাবদপ্রিয়ো হু 
বৈ জরংকঞ্ঃ পশুনাং । তাবদপ্রিয়ঃ পশুনাং ভবতি। যান্তিতান্তস্ত্র/গ্রেদ্ধতি” 

(ব্রাৎকা* ৩ প্রৎ ৩ অণৎ ২) ইতি। অথোশক উতৎকরপক্গব্াবৃত্ত্যর্থঃ। ওষধয়ো বিবিধাঃ 
সদ্বূপা নবদাব্যক্ূপশ্চ। কোমলতৃণাভা বাদস্বাদুর্জরৎকক্ষঃ স্তম্ঃং। দাবাগিদগ্প্রদেশে বৃষ 
সমুৎপন্নঃ কোমলম্ব(ৃতৃণদমূহো নবনাব্য:। তত্ব কৃণংমার্জনা।ন স্ততবলুনতয়। স্তব্বনপণি। 
ঘস্ঘেতান্তগ্নেরগ্ভত্রোংকরে তাজে (জ্যে) রংস্তন! তত্র তত্র বিকীর্গানি তানি বহস্তঘ্ব 
ওষখয়ঃ সম্পন্তস্তে। তাঁসামে।ষবীনাং সম্বন্ধিনি জরতকক্ষে  গ্রীত্যভাবাজ্জরংকক্ষবস্থজম।নোহপি 
গশুনামপ্রিয় ইত্যপণ্রেব ভ্তাৎ।  অগ্রিপ্রহরণপক্ষং দ্রয়তি-_-““নবদাব্যাঙ্গ বা ওষধীষু 
পশবো রমন্তে |. নবনাবো হেষাং প্রিয়ঃ | যাবতপ্রিষো হ বৈ নবদাবঃ পশৃনাং। 
তাৰতপ্রিয়ঃ পশৃন।ং ভবতি । য শ্তৈতান্তগৌ প্রহরন্তি । তশ্মাদেতান্তগ্রাবেৰ .প্রহরেখ। 
ঘতরন্মিনৎসংমৃজ্যাৎ। পশুনাং ধুত্যে” (ত্রা” ক।ৎ ৩ গ্র* ৩ অণ ২) ইতি। নবঃ প্রত্যাসন্ন- 
পূর্বকালভ।বী দ্বাগির4ধন্ত কোমলন্তৌষধিসমূহম্ত সোহয়ং নবদাবঃ। তাদুশৌষবিব্নঞ্জমা- 
নোইপি সংমার্জন[নামপ্ৌ। প্রহরণে পশ্নাং পরিয়ে ভবতি । তন্মাদাহবনীয়ে গারহপত্যে ঝা 
বন্বিগ্প্রৌ ক্র$ঃ গ্রতিতপ্য সংমৃষ্ান্তন্মিন্নেব প্রহরণং .যজমানগৃছে পশুনাং বহুনাং ধারণায় 
ভবতি। ক্রকৃনংমার্জনপ্রনঙ্গানগরিসংমর্জনানামপি. কক্চিন্নন্্মুৎপাস্তা বিনিযুঙ ভে-“যে! 
ভূতানামধিপতিঃ। রুতন্তস্তিচরো বৃষা। পপুনপ্মাকং মা! হি৮সীঃ। এতদত্ত হত তত 
[্ত্যবিনংমার্জনাররৌ গ্রহরতি” ( আর কা? ও প্রৎ ও ্* ২ ).ইতি।: তস্তিঃ কর্সম্তানং 
তর চ্রতীতি তত্তিচ্।, বৃধা দেবু. ভেঠং।....হে. কজ স ্ বমন্মাকং গণুদধা হি» জী 



সপে ১ রর + পট ৭ ন্ ূ টি রি রুকূলবূ | | সঃ ১ শ্রপাঠক, ১০ অনুবাক |] হট-বহূর্েততী। ২১৫ 
এতদ্সিসংমার্জন্ত্রব্যং তব ছতমন্ত।. 'তশ্শৈবার্থভামুবাদকঃ স্বাহেতি শখঃ1 বৈদৈরিধাই ঈংমনধ- 
ভৈরেহািং সংসৃজ্য স্বকালে সংপ্রাপ্তে তানি সংমার্জমান্ত্গৌ প্রহরেৎ। প্রথমতোইপ্রো 
সংযৃ্টে প্রধানযাগা দূধব ্বাহাধ্যরূপায়াং দক্ষিণারামৃত্বিগ ভ্ো দদ্তায়ামনৃাজহোমাৎ পূর্ব 
দ্বিতীয়মতর সমৃষ্টে সতি তংপ্রহরণকালঃ। অগ্রিদগ্প্রদেশে পুননপন্ভ সম্যধ মানত্বাদণৌ দর্ভাণাং 
প্রহরণং যুক্তমিত্যাহ - “এষা বা এতেষাং যোনিঃ। এষ! প্রতিষ্ঠা। স্বামেবৈনানি যোনিং। 
্বাং প্রতিষ্ঠাং গমক্লতি। প্রতিতিষ্ঠতি গ্রজয়া পণ্ুভির্ধজমানঃ (ত্রাণ কা* ৩ গ্রৎ ৩ অন ২) 
ইতি। এষা বছ্ছিরূপা। ন চাগ্নিপ্রহকণে কদ্রবিষয়ো মন্ত্ো ব্যবিকরণ ইতি বাচ্যং ! অগ্রেরেবাত্র 
রুদ্্রত্বাৎ। প্রুদ্রো বা এষঃ | যদগ্লিঃ। স এ জাতঃ” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। বাযোদী্কত 
রুদ্রত্বমিতি নির্ববচনাঁচ্চ ॥ 

৩। আশাদান| সৌমনসং প্রজ/৮, সৌভাগ্যং তনুম্। অগ্নেরমব্রতা ভূত্বা সং নহে 
মৃুকতায় কং।” কনল্প:--অখৈনাং পরীমস্তরেণ বেছ্যাংকরৌ প্রপাগ্ভ জঘনেন দক্ষিণেন 
গারপত্যমবদীচীমুপবেগ্ত যোক্কেণ সংনথতি আশাসানা ঘৌমনপং প্রজা৬ সৌভাগ্যং 
তনুং। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহে সুক্ৃতায় কনিতি” ইতি। থা পরী বহ্কেরমুসারিণী 
ভূত্বা সৌমনন্তাগ্ঘ/শাসানা বর্ততে তামেতাং শোভনকর্ণে সুখং যথা ভবতি তথা বগ্জামি। 
সোক্কুবন্ধনায় গাহ্পত্যদশীপে পদ উপবেশনং বিধত্তে_”অযদ্ঞো বা এষঃ। যোইপত্বীকঃ। 
ন প্রজাঃ প্রজায়েরন। পত্যন্বাস্তে। বযজ্ঞজমেবাকঃ। প্রজানাং প্রজননায়' (জাণ কাঁ* ৩ 
প্র” ৩অ* ৩) ইতি। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। বদ্ধনকালেংপ্যুপবেশনমেব ন তৃখ।নমিত্যাহ-_ 
'বত্তিষ্স্তী সংন থত। প্রিয়ং জ্ঞ/তি/, রত্ধ্যাৎ। আদীনা সংনহাতে। আসীনা. হোষ 
বীর্যাং করোতি” (ত্রাৎ কাণ ৩ প্রণ ৩ অ*৩) ইতি। র্ধ্যান্নাশয়েৎ। চিরমপ্যবস্থাতুং 
শক্যত্বদাসীনায়াঃ সামর্থামন্তি। দিখ্দেশৌ বিধত্তে - 'ৎ পশ্চাৎ প্রাচ্যন্বাধীত। অনয্। সমদং 
দধীত। দেবানাং পদ্বিয়া সমদং দধীত। দেশাদ্দক্ষিণত উদীচ্যন্বান্তে। আত্মনে! গোগীথায়, 
(ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ৩ অণ ৩) ইতি। সমদঃ কলহঃ। গার্হপত্যন্ত পশ্চান্তাগে প্রানধুধত্বে 
সতি প্রাচীনপ্রবণয়৷ বেদিরূপয়া পৃথিব্যাঃ সহ বলছঃ স্তাৎ। পদ্দীসংযাজহোমেষু তৃতীয়া: 
ছতেরধবা দেবতা দেবপর্ধী তন্তা অপি তদের স্থাপমিতি তয়াপি সহ ক্ষলহং কুর্ধ্যাৎ। 
অতো দৃক্ষিণদেশে স্বরক্ষার্থমদূখী তিষ্ঠেৎ। নন্ু সর্ধা আপ যোধিতঃ সৌমনগ্তাদি- 
কামনাশালতে তত্র কো বিশেযোহস্তা ইত্যাশঙ্ক্য মন্ত্রে পূর্বার্ধভাতিপ্রায়মাহ--ধজাশাসান। 
সৌমনসমিত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং কেবলীং কৃত্বা। আশিষা সমর্ধযতি। (ত্রাণ কা ৩ 
প্র ও অ*৩) ইতি। দেবধজনগ্রবেশেন যজ্তযোগ্যাং পাপক্ষয়েখ ফেবলীং ্ ত্বাংশাসানেতি 
ক্রবম্ সত্যরাংশিষা সমৃদ্ধাং করোতি। 

অনুত্রতক্চিতমর্থমাহ--“অগ্নেশমূত্রতা ভূত! সংনহ্থে স্ুকৃভায় কমিত্যাহ। এতধৈ পর্জিৈ 
হতোপনবনং। তেলৈবৈন।ং ব্রতমুপনয়তি' (ত্রাণ কা ও প্রণ৩ অৎ ৩) হতি। পদ্ষযাঃ 
্বাতস্ত্রেণ কর্্াধিকারাভাবাৎ পত্যা লহ তদধিকায়ে সত্যেতদেব ধোক্ং তন! -,4০৭নরগ- 
লিঙ্গং) যথা বিবাহে ভ্রিয(ঃ কণ্ঠে মলগহ্জং লিঙ্গং.তরৎ |. অশির্ে (লৌকিকবৈদিবক্েনিদিং 
দশিতি-.পতঙ্মাধীহঃ। "যশ্ঠৈবং উধদ হক্ত ন। ধোজশেবখুতে। ফধান্তে / 'তনজাসুদ্জিককে . 



২৬ যন্ুর্যধো-সংহিত।।- [ এখব কাও, প্রন ভটক। 

তবভীতি যোচ্'৭, (বাঁ কা* ৩ প্র+ও৩ অ+ ৩) ইতি। হল্মাৎ শুত্রধারণং লোকবেদয়োলিয়ম- 

খ্বীকাস লিং । লোকে হি দুরদেশবর্তিদেবতাদর্শনং সহরয়স্তঃ ুত্রং বস্তি। বেদেংগ্যুপ- 
নয়নত্রতে দৌজীং বস্তি। তন্মাদূয যাগং জানাতি বশ্চ ন জানাতি তাদৃশাঃ সর্বেপ্যেবমাছঃ | 
ইয়ং পদ্ধীং যোক্ত মবশ্তাং যুতে মিশ্রয়তি বধাতি যং পতিমন্বেষ! ব্রতং স্থীক্ৃত্যাৎন্তে তন্ত 

সম্বদ্ধিণা মঙগলহুতেণামুক্সিয্লৌোকে যুক্তা ভবতি। প্রকারাস্তরেণ যৌক্ত,ং স্তৌতি-- 
প্যদযোজ,ং। লস যোগঃ। বদান্তে। স ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমন্ত কুত্যৈ” (আাৎ কাণ ও 

প্রৎ ৩ অ* ৩) ইতি। অগ্রাধন্ত বস্তনঃ গ্রাপ্তিরোগঃ । প্রাপ্তন্ত রক্ষণং ক্ষেমঃ। অতো 
যৌস্ত বন্ধনমুদ্ষুখাদনং ঠোভগ্নসিদ্ধয়ে ভবতি। মনসি কিমভিপ্রেত্যামৌ বধ্যত ইত্যা- 
শঙ্যাংহ---যুক্তং ক্রিয়াতা। আশীঃ কামে গ্ুজ্যাতা ইতি। আশিষঃ সমৃদ্ধৈ” (ত্রাও 

কাণ্ও প্রৎ অণ ৩) ইতি। ময়! শাস্ত্রীয়, কর্ম ক্রিয়তেহতঃ সৌমনন্তাদিরূপা মমেয়মাশীঃ 

ফলে যুজ্যতাং। 'অনেনাভিপ্রায়েণাৎশীঃ সমৃদ্ধা ভবতি। বি্ধিত্বে--এগ্রন্থিং গ্রথাতি। 

আশিষ এবান্ত।ং পরিগৃহীতি। পুমাতৈ গ্রান্থিঃ। স্ত্রীঃ পদ্জী। তন্সিখুনং। মিথুনমেবাস্ত 
তদঘজ্ঞে করোতি প্রজননায়। প্রজারতে প্রজয়া পশুভি্ধজমানঃ | অথো! অর্ধ বা এষ 
আত্মনঃ। যত পত্বী। যজন্ত ধৃত্যা অশিথিলং ভাবায়” (ব্রা কাণ ৩ প্রৎ ৩ অণ ৩) 

ইতি। লৌমনন্তাস্তাশিষঃ সর্বা অপি যোক্গ্রন্থিনা তন্তাং পরিগৃহীতা তবস্তি। ফন্ত- 
কর্তরর্স্বরপড়ূতা পক্জী। ততন্তদীয়গ্রস্থিনা যজ্ঞো প্রিয়তে ন তু শিথিলো৷ তবতি। 

৪। পুপ্রজসন্বা বয়. লুপতীরূ্প সেদিম। অগ্নে সপত্বদস্তনমদবাসৌ অদাভ্যং 1” 

কল্পঃ--'জঘনেন গার্থপত্যমুপমীদতি সুগ্রজসত্বা বয়৮. স্তুপদ্বীরুপসেদিম। অগ্নে সপদ্ধাদত্ত- 
নমঘবাসে! আদাভ্যমিতি”” ইতি। হেহগ্ে বয়ং ত্বামুপসীদামঃ। কীঘৃষ্ঠো বয়ং সুপ্রজসঃ 
'শোভনগ্রজোপেতাঃ। শোভনঃ পতির্ধযাসাং তাঃ স্ুপত্থযঃ। ত্বতপ্রসাদাদদকধাসঃ কেনা- 

প্যতিরন্কতাঃ। কীদৃশং ত্বাং সপত্বদস্তনং বৈরিবিনাশিনমদাত্যং কেনাপ্যতিরঙ্কাধ্যং। গদ্য 
উপসীদনে প্রম্মোজনং দর্শয়তি--“সুগ্রজসন্তা বয়. স্মুপত্বীরুপসেদিমেত্যাহ । যজ্ঞমেব 
তন্মিধূনী করোতি। উনেহতিরিক্তং ধীক্াত। ইতি প্রজাত্যৈ” [ ত্রাণ কাণ্ ৩ প্রৎ ৩ অৎ ৩] 

ইতি। শোভনঃ পতির্যন্তা ইত্যভিধানাদযজ্ং মিথুনবন্তং করোতি। তশ্মিন্ মিথুনে পত্যা 
'কর্মগ্যনুষীয়মানে সতি যঙ্জালং তেনাননুত্ঠিতং সদূনং ভবতি। তত্রোনপ্রদেশে তঙ্গমতিরিক্তং 
তেনানভ্ুতিভমনয়৷ পত্ধ্যা প্রিয়তেহচু্ীর়তে। অত এব পদ্বীকর্তব্যং পূর্ণপাত্রনিনয়নমায়ায়তে 
“জঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি। রেত একান্তাং প্রজাং দধাতি” ইতি। এবমন্তদাপি তৎকর্তব্য- 
ুদ্বাছাধ্যং। অত উনং পন্ধী পরিপুরয্নতীতি প্রয্নোজনেন পত্ধাঃ প্রবেশনে সতি তম্মিধুনং 
প্রজননায় সম্পদ্ধতে। যথা সপ্ততেংনুবাকে কপালে।পবানপ্রসঙ্গেন তছিমোচনমন্ত্রোহপ্যান্মাত 
এবমত্রাপি যোক্ত বধলপ্রসঙ্গেন যোক্ত,বিমৌকমঞ -অ।ঞ&1খ৮৩ - | 

€। প্ইমং বি ম্যামি বরুশস্ত পাশং যমবনীত সবিতা! স্থুকেতঃ। ধাডুস্চ যোনৌ 
সৃকতত, বোকে. ন্তোনং মে সহ পতা। করোষি।॥” ইতি। বিষ্ামি বিসুধ্ামি। 
দুকেডা, গুজ্ঞানঃ। সবি! বন্ধেংন্থিন্ বোক্ররূপে বরুণপাশে বিমুক্কে সভি ধাতুর ণো 

প্রহাদী। ছানেংদুতিত. ফর্ণপঃ কলভূতে লোকে পত্ধযা সহ মে সুখং করোদি।  জন্য..চ 



২ প্রপাঠক, ১০ অন্ুবাক |] কৃঞ্ণ-যজূর্বেবদ-মন্ত্র | ২১৭. 

বোক্তস্ত বিমেক্ষঃ স্বকালে কত্তব্ঃ। পিই্লেপফলীকরণহোমাভ্যামুদ্ধং প্রাযশ্চিত্বহোমেভ্যঃ 
পূর্বমহ্য ন্বকালঃ। অত এব করহুত্রকারন্তশ্মিন প্রদেশে পঠতি-_-“ইমং বিষ্যামীতি পত্ী 
যোক্ত,পাশং মুঞ্চতে তন্তাঃ সযোক্েহঞ্জলো না নিলির স্মাওুষা সং প্রজয়েত্য নীয়মানে 
জপতি” ইতি ॥ সোহপি মহ্োহত্রেবান গ্রম।য়।তঃ- 

৬। পসমায়ুষা সং প্রজয়া সম্পদে বচ্চলা পুনঃ। সং পরী পত্যাহহং গচ্ছে সমাধা 

তনুবা মন ॥৮ ইতি । হেহগ্সেহহমামুষ। সংগ7, জরা সংগচ্ছে। পাতিত্রত্যলক্গণেন ব্চ্চসা 

সংগচ্ছে। অনেন পত্যা পুনঃ পুনঃ পা ভূ সংগচ্ছে বিয়োগ কদাচিদপি মা ভূদিত্যথঃ। 
মম শরীরেণ জীবান্সা চিরং সংগচ্ছতাং ॥ | 

৭। “মহীনাং পয়োহন্তোষধীনা৬. রগ) 5হ্গায়নানগ্ত নিধ্বপামি 1৮_-কল্পং_- 
“মহীন।ং পয়োইস্তোষধান।৬. বসন্তন্ত তেহক্ষায়মণস্ত নব্দপামি দেণমঙ্গা সা হতি তশ্তাং পবিভ্রাস্ত- 

হিতায়ামাজ্যং নিবপ্য” ইতি । যগ্ঘপ্যত্র মগ্রকণ্ডে দেবদগজযায়! 5৩ পদং ন[হহয়াতং তথাপি 

ব্রাঙ্মণান্থুদ।/রেণ তৎপঠিভব্যং | ম্হাশব্পল্ত গোরিত্য্থঃ | 'অতএপ সপুমক।ি গাঞ-প্রস্তত্যাহ- 

ঘ।য়তে-তিন্তা উপোখ।য় কল্মনাগপেদিডে রংগ্তহদিতে সগন্থতি প্রিছধে প্রেরমি মহি বিশুত্যে- 
তনি তে অদ্রিয়ে নামানি ইতি । হেআগা আহ মহানাং গবাং পঞছেতসি সাক্ষাতজন্তত্বাৎ | 

ওষ্বীনাং রসশ্চাঁমি পরম্পরয়া তজ্ঞগ্তন্াং। শাদৃগ্ন্ত কয়েন রহিতস্ত ৩৭ স্বব্ধপং বেব্যগাথং 

পাত্যাং নির্কাপামি | ইসং নি য্যমি সনারুষেত্যন্ত মন্্রদযন্তত্রাপ্র।সঙ্গিক খা ভুদ্য(খ্যানমুপেক্ষ্যানস্তরস্ত 

ন্বন্ত পুর্ববভাগে ম্প্টার্থতাং দর্শয়তি _ণ্ঘহীনাং পয়োইন্তোববীন।৬. গুন ইশ্যাহ। রূপমেবান্তৈ- 
তন্মহিমানং ব্যাচষ্টে” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্রৎ 5অ৩)হঠি।  উত্তরভাগঞ্ত তেহক্গীয়ুমাণন্তেতি- 

পদন্তাভিপ্রায়মাহ--ণতন্ত তেহক্ষীয়মীণন্ত নির্বপামি দেব্যজ্যায়া ইত্যহ। ভিন 

নাণান্তে” (ব্রা কা ও প্র“ ৩'অ৩)ভতি। 'আজ্যভাগাঙ্গতাং বিধন্তে-প্বিতং চবৈ মধু চ 

প্রজাপতিরাপীৎ। বতো মপবাসীৎ। হত গা অক্জত। অস্মান্মধুি ক 
তশ্মান্মধুষা ন প্রচরন্তি। যাতয়/ম হি। আজান প্র»রপ্তি। যজ্ঞে। ণা'আজ্যং। যক্ঞেনৈব হজ্ঞং 
প্রচরন্ত্যয়াতঘ়্ামত্থায়। (ব্রা কাঁণ ৩ প্র*ৎ এঅৎ ৪) ততি। গ্রজাপতিঃ পুর্ববং যাগসাধনং 

সষ্টিসাধনং চাভিপ্রেত্য স্বয়মেব সত্যসঙ্কল্পতয়! ঘ্বতমধুরূপেণ পরিণতোহভূঙ।  য্মাছুৎপত্ভিবীজত্ব- 
মভিপ্রেত্য মধবভুত্তম্মান্মধুবীজেন প্রভা অস্থজত। অতএব মধুন। নান।ণীজোৎপাদনং বিগ্ভতে। 
তেনোৎ্পাঁদনেন যতো! গতপারং ততে। মধুনা যাগং ন কুর্ধবন্তি। সারবন্বাদাজ্যেন যাগং কুধ্যুঃ 

সর্বষজ্ঞহেতুহাদাজ্যন্ত যক্ঞন্বং তদ্দেতুন্বং চ বঙ্ষ্যতে--“সব্বন্মৈ বা এদনজ্ঞায় গৃহ্যতে। যদ্ঞরবায়া- 

মাজ্যং, ইতি । অতো বজ্ঞধোগ্যসাধনেনৈব বজ্ঞ2ানুানান্নাস্তি গতসারহদোযঃ ॥ 

৮। “মহীনাং পয়লোহস্তোষধীনাং রপোহদন্ধেন ত্বা চক্ষুষাহবেক্ষে সুগজান্বার় 1” কল্পঃ- 
“অথৈনামাজ্যমবেক্ষযরতি মহীনাং পয়োহস্তে|ষবীনা৬ রসোহ্দবেন স্ব চক্ষুষাইবেক্ষে সুপ্রজা- 

্বায়েতি” ইতি। অদন্ধেন রোগান্থপহতেন | বি্ধন্তে--“পত্ধ্যবেক্ষতে | মিথুনত্বায় গ্রগাত্যৈ। 
যদ্ধৈ পড্ধী বক্তন্ত করোতি। মিথুনং তৎ। অগে। পর্ধিয়৷ এবৈষ যজ্ঞস্য।্বারস্ত্যোহনবচ্ছিত্ে”” 
(ত্রাৎ কাণ ৩ প্র“ ৩ অণ ৪)ইতি। যজ্ঞস্য পুরুতত্াত্বেন সহ পত্র্যা মিপুনত্বং। কিং চ পত্র 
আজ্যাবেক্ষণরূপ এষ এব যজমানমন্ত যক্ঞারস্তঃ| দম্পত্যোদ্ ফোরপ্যারস্তে গতি যজ্ঞো ন বিচ্ছিগ্থতে॥ 

কষফ-্যনুর্বেদ--২৮ 



২১৮ যজুর্ধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

৮। “তেজোহসি তেজোহিন্থু প্রেহাগ্রিন্তে তেজো মাবি নৈ২।-_কল্পঃ--“অথৈনদগার্হপত্যে 

২ধিশ্রয়তি তেজোংসীতি সমিধমুপযত্য প্রাগ ধরতি তেজোইনুপ্রেহীত্যঘৈনদাহবনীয়েহধিশ্রয়ত্য গ্নিন্তে 
তেজে। মা বি নৈর্দিতি” ইতি। হে আজ্য ত্বং তেজোরূপমসি তেজোরূপনাহবনীয়মনুপ্রবেষ্টং 
গচ্ছ। অয়মাহবনীয়োইগ্রিত্বদীয়ং তেজো মাইপনয়তু । অনুষ্ঠানবিধিপূর্বকং মন্ত্র ব্যাচষ্টে- অমেধ্যং 
বা এতৎ করোতি। যৎপত্্যবেক্ষতে। গাহৃপত্যেখধিশ্রয়তি মেব্যত্বায়। আহবনীয়মত্যুদদ,'বতি । 
যজস্য সম্তত্যৈ। তেজোহদি তেজোহনু প্রেহীত্যাহ। ভেজে বা অগ্রিঃ। তেজ আজ্যং। 
তেজসৈব তেজঃ সমর্দকতি। অগ্রিস্তে তেজ মা নি নৈদিত্যাহাহিসায়ৈ* (ত্রাণ কাঁৎ ৩ 

গ্রৎ ৩ অণ ৪) ইতি॥ 
১০।  ণ"অগের্জিহবাহসি র্দেবানাং বারে ধানে দেবেত্যো যজষে য্ুধে ভব ।৮-- 

বৌধায়নঃ--“অখৈনদ্যথাহতং প্রতি পরিহত্যোত্তরাদ্ধে বেগে নিধায়াধর্যযরবেক্ষতে অগ্নেজ্ি- 

হবাংসি সুভূর্দেবানাং ধায়ে ধায়ে দেবেভ্যো যদ্থৃষে বদ্ুষে ভবেতি”” ইতি । আপন্তদ্বঃ__-“আগ্নেজ্ি- 
হবাংসীতি স্ফ্যপ্য বস্ম্সাদয়তি”? ইতি। আহ্বনীয়ে স্থিতস্য।ইজস্যোদগ্দেশে সমানেতুং ক্ফ্যেন 
কাঞ্চিদ্রেখাং কৃত্বা তপ্যাং সাদয়েং। হে 'আজ্য জাল[নপয়। ভিচ্বার। উৎপাদকত্বাদগ্নের্ডিহ্বাহসি। 

দেবানাং সুখায় ভবতীতি স্ভূঃ। ঈদৃশং ত্বং তন্তদানুতিস্থানায্। তত্তননপুর্বকগরহণায় পর্যযাপ্তং 

তব। ব্যাচষ্টে_এঅগ্নেক্জিহ্বাংসি সভূদ্দেবন।মিত্য।হ। বখাবজ্্ররেবৈতৎ | ধায়ে ধায়ে দেবেত্যে 
বজুষে যভুষে ভবেত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশান্তে” (ত্র কাণ ৩ প্রণ ৩ অণ্৪) ইতি॥ 

১১। “তশুক্রমসি জ্যোতিরমি তেজৌহপসি 1৮ কণ্পঃ--অথৈনছ্দগগ্রাভ্যাং পবিভ্রাভ্যাং 

পুনরাহারমুৎপুনাতি শুক্রমপীতি প্রথমং জ্যোতিরসীতি দ্বিতীয়ং তেজোহসীতি তৃতীয়ং” ইতি। 
শুক্রং দীপ্তিমৎ। আজ্যস্যোত্পবনং বিধত্তে--“তদ্বা অতঃ পবিভ্রাভ্যামেবোৎপুনাতি। বজমানো 
বা আজ্যং। প্রাণাপানৌ পবিত্রে। জমান এব প্রাথ।পানৌ দধাতি” (ত্রী* কা ৩ প্রৎ ৩ অৎ 
৪ )ইতি। যতো যোষিদ্বীক্ষণেন|মেধ্যস্য।হজ্যন্ত মেধ্যত্বায় গার্পত্যা ছ্ধিশ্ররণং কৃতমত এবাত্যন্ত- 

শুদধযর্থমুৎপুনীয়াৎ। প্রকীরবিশেষং বিধত্তে--পপুনরাহারং। এবমিব হি প্রাণাপানৌ সঞ্চরত?” 
(ব্রা, কাণ ও প্রৎ ৩ অ০ ৪) ইতি। আজ্যস্থাপিতে পবিত্র প্রাচ্যাং প্রোহ পুনঃ পশ্চাদাহ্বত্য 

মধ্যাদুধব-মুৎপুনীয়াৎ। এবং ত্রিবারমিত্যভিপ্রায়েণ পবিভ্রেণ বীগ্নার্থো ণমূল্প্রত্যয়ঃ প্রযুক্তঃ। 
মন্ত্রাণাং ম্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি--“শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসীত্যাহ। বূপমেবাস্তৈতম্মহিমানং 

ব্যাচষ্টে” (ব্রাৎ কা ৩ প্র“ ৩ অত ৪) ইতি। প্রতিমন্তরক্রিয়াং বিধতে-__পত্রর্ষ্ুষা। ত্রয় 
ইমে লোকাঃ। এবাং লোকানামাপ্ত্যৈ' (ত্রাণ কাৎ ৩ প্র“ ৩ অন ৪) ইতি। ত্রিত্বমনুদীর্থ- 
বাদাস্তরমাহ-_-“ত্রিঃ | ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ । অথো মেধ্যত্বায় (ব্রা কা ৩ প্রণ ৩ অ* ৪) ইতি॥ 

১২1 “দেবো বঃ সবিতোতৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ কুত্যন্ত রশ্মিভিঃ।” কল্পঃ-- 

«অথ প্রোক্ষণীরৎপুনাতি দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসো: সুর্য্ত রশ্মিভিরিতি 

পছই:৮ ইতি। তদেেতছুৎপবনং পাঁবভ্রবিশিষ্ঠং বিধত্তে -+”“অথাইজ্যবতীভ্যামপঃ | রূপমেবাঁহ- 

সামেতঘর্ণং দধাতি। অপি বা উতাৎহুঃ। যথা হ বৈ যোষা লুবর্ণ/, হিরণ্যং পেশলং বিজ্রতী 
রূপাপ্যান্তে। এবমেতা এতহাঁতি” (ব্রাৎ কাঁণ ৩ অণ ৪) ইতি। যাভ্যাং পবিত্রাভ্যামাজ্য- 
মুৎপুতং তাভ্যামেবাংজ্যপিপ্তাভ্যামপ উৎপুরীরাৎ। ব্যত্যয়েন শ্ত্রীণি্ত্ং। এতদাজ্যং 



১ প্রপাঠক, ১৭ অন্বাক।]  কৃষ্ণ-যভরর্বে্দ-মন্তর | ২১৯ 

স্ববিন্দৃভিরাসামপাং বর্ণবিশেষোপেতং রূপং সম্পাদয়তি। অপি চ তাত্রাদিকালুষারাহিত্যেন 
শোভনবর্ণোপেতং কটকাগ্ঠাকারসৌকর্যেণ পেশলং হিরণ্যং বিভ্রতী যৌষেবেমা আপ আজ্যবিদ্ু-? 
যুক্তা নেত্রপ্রিয়া ভবস্তি। মন্থগতচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যনুসন্ধেয়তয়। বিধত্তে”-“আপো বৈ সর্বা দেব্তাঃ। 

এষা হি বিশ্বেষাং দেবানাং তনূঃ | যদীজ্যং। তব্রোভয়োন্মীমাংসা। জামি স্তাৎ। যদ্যজুষাইজাং 
যজুষ/হপ উৎপুনীয়াৎ। ছন্দসাইপ উৎপুনাত্যজামিত্বায়। 'অথো মিথুনত্বায়। সাবিত্তিষর্চা। 
সবিতৃপ্রহ্তং মে কর্মানদিতি। সবিতু প্রস্থতমেবাস্য কর্ম ভবতি। গচ্ছে৷ গায়ত্রিয় ত্রিঃ 

ষমৃদ্ধত্বায়। অদ্ভিরেবৌষবীঃ সন্নরতি। ওষবীতিঃ পশূন্। পশুতির্ধজমানং” (ব্রাৎ কা ৩ 

প্রণ ৩ অ০৪ ) ইতি। উদ্করূপেণ বীর্ঘ্যের দেব্তাশরীরমুৎপদ্ধতে। আহুতিরূপেণাংজ্যেন 

তৎপোষ্যতে। তন্মাদাজ্যোদকয়োঃ সর্বদেবতারপত্বে সমে সতি কিমেতদুভয়ং যজুষৈবোৎ- 

পুনীয়াছুতাপ ঞ্কচেতি মীমাংসায়ামালস্তনিবারণ|র৫মূচেতি যুক্তং। খ্নগয্ুর্ভ্যাং মিথুনত্বমপি সম্পদ্তে। 
ত্রিবারমুৎ্পূতান্বপ স্বাদর/তিশয়।ত্বাভির্িঃ ক্রমেণৌষধীপশুযজমানাঃ সমৃদ্ধা ভবস্তি॥ 

১৩-১৪। পশুত্রং তব! শুক্রায়াং ধায়েবায়ে দেবেভ্যা যজুষেষজুষে গৃহ্ামি জ্যোতিস্তা 
জ্যোতি্যর্চিস্বাহর্চিষি ধায়েধায়ে দেবেভ্যে! যজুষেবজুষে গৃহামি ॥৮”__কন্পঃ “আদতে দক্ষিণেন 
ক্রৰং সব্যেন জুহ্ং বেদে 'শতিষ্ঠাপ্য তন্ত।ং গৃহীতে শুক্রং ত্বা শুক্লায়াং ধাম্লেধায়ে দেবেভ্যো 

য্গুষেবজুষে গৃহাধীত্যেতো যজুষ। চতুগৃহীতং গৃহীঙ্ক। সংমৃ্ঠোত্প্রধচ্ছতি। অথোপভৃতি 

গৃহীতে জ্যোতিস্ব। দ্যোতি। দায়ে ধায়ে দেবেভ্যা য্থুষেষজুষে গৃহৃ।মীত্যেতেন যুষাহষ্টগৃহীতং 
গৃহীত ভূগসো গ্রহান্ গৃননঃ কণীম্ আজ্যং গৃহাতে, তখৈব সংমৃন্তোত্প্রধচ্ছতি। অথ 

ঞরবায়াং গুহীতেহপ্চিস্থাহ চট । ধাক্নেধায়ে দেবেভ্যো যভজুষেষজুষে গৃহ্নামীত্যেতেন যঙ্গুষা চতুর্গহীতং 
গৃহীস্বাহ ভিপূর্ধ্য তখৈব সংমৃষ্ঠো তপ্রবচ্ছতি” ইতি। 

'অত্র মব্যমমন্ত্রে ধায়েধায়ে ইত্য।দিকমনুবজ্যতে । হে আজ্য দীপ্তং ত্বাং দীপ্তায়াং তত্তনবন্ত্ 

পুর্বকগ্রহণ।র তত্তদ্ধোমস্থানার পর্ন্যাপ্তং গৃহাতি। এবমিতরয়োর্যোজ্যং। ত্রিঘপি মন্ত্েযু 

ধামযজুঃশন্ময়োব্বীস্পায়ান্তাৎপর্য,নাহ-তশুক্রং ত্বা শুক্রায়াং জ্যোতিস্্া জ্যোতিথ্যর্চিষীত্যাহ 
সর্বত্বায়। পর্ধ্যাপ্ত্যা অনন্তর,রায়” (ব্রা কাণ ৩ প্র“ ৩ অত ৪) ইতি। আহছতিবাহুল্যং 

সর্বত্বং। একৈকন্তামাহুতাবাজ, [হুল্যং পর্যাপ্তিঃ। আহুতেঃ কন্তা অপ্যলোপোইনস্তরায়ঃ। 

যদেতদাজ্যবেক্ষণং পূর্বমুক্তং তত্র [শেষং বক্তং তত প্রন্তোতি__“দেবাস্থরাঃ সংযত্তা আসন্। স 
এতমিন্ত্র আজ্যন্তাবকাশমপপ্তৎ। তেনাবৈক্ষত। ততো দেবা অভবন্। পরাহস্থরাঃ। য 
এবং বিদ্বানাজ্যমবেক্ষতে। ভবত্যাত্বনা। পরাহন্ত ভ্রাতৃব্যো ভবতি” (ব্রাণ কা* ৩ প্রৎ ৩ 

অণ ৫) ইতি। অবকাশঃ প্রকাশকো মন্ত্র । স চাগ্েও্ধিহবাৎসীত্যাদিকঃ। অভিঘারণ- 
রূপত্বকথনেনাবেক্ষণং প্রশংসতি-_“্রহ্গবাদিনো বদস্তি। যদাজ্যেনান্তানি হবী৮স্যভিধারয়তি। 

অথ কেনাইজ্যমিতি। সত্যেনেতি ত্রয়াৎ। চক্ষুর্বৈ সত্যম্। সত্যেনৈবৈনদভিঘারয়তি” 
(ব্রা, কাঁণ ৩ প্র ৩ অণ ৫) ইতি। বক্ত্কিপ্রলম্তসস্তবাচ্ছ তোহর্থঃ কদাচিদ্বযভিচরত্যপি 
ৃষস্ত ন তথেতি। চ্ষুঃ সত্যং শুক্তিরজতরজ্জুসর্পব্যভিচারস্ত কাচকামলাদিদো যপ্রযুক্তঃ। অবেক্ষণে 
নিমীলনরূপং বিশেষং বিধত্বে -“ঈশ্বরো বা! এষোহন্ধো ভবিতোঃ। যশ্চক্ষ্যাইজ্যমবেক্ষতে | 
নিবীব্যাবেক্ষেত। দাঁধারাহ্ন্চক্ষুঃ ৷ অভ্যাজং ঘারয়তি” (ত্রাণ কা ও প্রৎ ৩ অৎ ৫) ইতি 



২২০ ঘজুর্ধবেদ-নংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

আজ্যন্তা২দিত্যমণ্ডলবত্তেজস্বি বা নৈরস্তধ্যবীক্ষণেনাদ্ধো৷ ভবিতুং প্রতুর্ভবতি। শুত্র নিমীলনেন 
্বাস্মপ্রবিষ্টাচ্চক্ষুষো৷ ধারণাঁদন্ধো ন ভবতি। বীক্ষণেনাইজ্যমভিঘারয়তি। বিধত্বে--“আজ্যং 
গৃহাতি। ছন্দাঠসি বা আজ্যং। ছন্দা৬স্তেব গ্রীণাতি” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অণ ৫) 

ইতি । 'আজান্ত পক্সাঁধনন্বেন চ্ছন্দঃসাদৃশ্ং |. ক্ষপ্বিশেষেণাহবৃত্তিবিশেষং বিধন্তে-_ 
“্চতুর্জজাং গঙ্কাতি।  চতুষ্পাদঃ পশবঃ | পশনেবাবর্ন্ধে। অষ্টাবুপভৃতি। অষ্টাক্ষরা 

গায়ত্রী। গা়ত্রঃ প্রাণঃ।  প্রাণমেব পশুযু দধাতি। চতুঞ্রবায়াং | চতুষ্পাদ? 
পশবঃ | * পশুঘেবোপরিষ্টাৎ প্রন্থিতিষ্ঠতি (ত্রাণ কা” ৩ প্র" ৩ অৎ ৫) ইতি। গায়ত্র্যা 

রক্ষিতত্বাৎ প্রাণো গায়দঃ | তথা বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি--ণপ্রাণা বৈ গল্পাম্তৎ প্রাণাঁ- 

স্তত্রে তদ্যদগয়া৬, স্তত্রে তন্মাদগায়তরী নাম” হতি। স্বাধীনতেনাবরুদ্ধেযু পশুষু পশ্চাধ্প্রয়োগেণ 

প্রতিতিষ্ঠতীতি। গ্রাহৃস্থ[হজান্য ক্রগ্রিশেষেণাল্ল| ধিকপরিমাণং বিধত্তে_-“যজমানদেবত্যা বৈ. 
জুহ্ঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপড়ৎ। চতুজ্ছঙ্বাং গৃহৃন্ভূয়ো গৃহ্ীয়।ৎ | অষ্টাবুপভূতি গৃহ্ন্কনীয়ঃ | 

যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি” (ত্রাণ কা ৩ প্রৎ ৩ অৎ ৫) ইতি। উপ সমীপে 

ভূত্যত্রেনাস্তি তিষ্ঠতীত্যুপন্ডিঃ |. সংখ্যাং পুনঃ গ্রকারাস্তরেণ স্তৌতি--“গৌর্বৈ স্রচঃ। 
চতুজ্জহবাং গৃহ্াতি। তক্মাচ্চতুষ্পদী। অষ্টাবুগভূতি। তন্মাদষ্টাশফা । চতুঞ্ষবায়াং। 
তন্মাচ্চতুস্তনা। গামেব তৎস৬ক্ষরোতি। সাহন্মৈ স৬স্কৃতেমমৃক্জং ছুহে” (ত্রা" কা ৩ প্র 
অত ৮)ইতি। অভিনতদোহনাৎ ক্ষচাং গোরূপত্বং সংগ্যয়া তদবয়বসাম্যং চ। ততঃ আচামাজা- 

পৃর্তিবপো! বঃ সংস্কারস্তেন গ।মেব সংকারেতি। আচ গোৌঃ পয়ে।বপমরমাজ্যন্রপং রসং চ ছুগ্ধে। 
গৃহীতশ্তাহজ্যন্ত বথোচিভমাভছতাঙ্গ ত্বং দর্শরতি-প্ঘজ্ছুকবাং গৃহ্নাতি। প্রবাজেভ্যন্তৎ। টব 
প্রযাজানুষাজেভ্যস্তৎ । সর্ধান্মে | এতদফদ্ঞায় ?হাতে | যদ্রবায়।মাজ্যং” (ত্র কা ৩ প্রৎ 

অত ৫) ইতি। পঞ্চন প্রখাদ্েযু ভ্রয়ং জেহ্নাদজ্যন নিষ্পাং দবয়ং তৌপ রী ন, শিষ্টেন 

এনুযাজাঃ| মন্ত্র দ্রব্য(পেক্ষ। তর পর্দা ধৌপং 

অব বিনিয়োগলংঞাহ£ 

প্রত্যু ক্রচস্তপেদগ্রেমৃষ্টেব্ধ্ব্ৎ পুনন্তপেৎ। গোষ্টিং বাচং হথা চক্ষুঃ প্রজাং মাষ্টি ক্রমাৎ 
করচঃ ॥ ১॥ জুহ্পত্দ্ঞ্রবা আশা পড্জীং যোভেণ নহতি। স্ুপ্রেতি পত্্যপবিশেদিমং কালে 
বিমোচনং ॥২। সমা পত্রী পুর্ণপাত্রং জপেদথ দহীদয়াৎ। ঘ্বতং নিরুপ্য বিক্ষেত তেজোইধিশ্রিত্য 
পশ্চিমে ॥৩॥ অগ্গৌ তেজো হরেদপ্রিঃ পুর্ববাগাঁবধিসংশ্রয়েৎ।  অগ্নেঃ ক্ফ্যবসক্মনি ক্িগুর 
শুজ্যোতে ব্রিভিরাজ্যকং ॥৪ ॥ উৎপুয় দেবো জলমুৎপুনাত্যাজ্যপবিত্রতঃ ৷ শুজ্যোর্চিস্ি- 

ভিরাজ্যন্ত গ্রহে! জুহ্বািকে ত্রয়ে॥ দশমে ত্বনুবাকেহন্থিংস্ত্রয়ো বিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৫ ॥ ইতি। 

অথ মীমাংসা । 

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিন্তিতং__“সংমার্টি ক্রচ ইত্য্র কিং প্রণানাধ্যকর্থৃতা গুণকর্ম- 
ত্বমথ বা দৃষ্টাভাবেইবঘাতবৎ॥ গুণত্বং ন হি সংভাব্যং প্রধান্তং তু 157২1 তর্দষ্টকন্পনেনাগি 
গুণত্বং স্তাদ্িতীয়য়া+ ইতি।  দর্শপূর্ণমাসয়োর্জ্হ্বাদীনাং দর্ভৈঃ সংমার্জনমায়ায়তে-_ত্রচঃ 

সংমাঈর্পত। তত্র সংমাঞ্জনং প্রধানকর্্ম। কতো গুণবর্ধলক্ষণরহিতত্বাৎ প্রধানকর্শলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ। 



১ প্রপাঠক, ১৭ অন্থবীক। ] কৃষ্ণ-যজর্বেবদ-মন্জ। ২২১ 
তথা হি--অবঘাতেন ত্রীহীণাং তুষবিমোকো! দৃষটঃ সংস্কারঃ। তথা সংমীর্জনেন জুহবাদিযু 
কঞ্চিদতিশয়ং ন পশ্ঠামঃ। অতোইবঘাতব্দগ ণকর্শত্বং নাস্তি। যেস্ত দ্রব্যং চিকীর্য্যতে গুণন্তত্র 
প্রতীয়েতেতি গুণকর্ম্মলক্ষণন্তাভাবাৎ। প্রযাজাদিবদদৃষ্ঠার্ত্বেন প্রধানকর্শতমস্তি। যৈস্ত দ্রব্যং 

ন চিকীর্ধ্যতে তানি প্রধানভূতানীত্যেতশ্ত প্রধান কর্মমলক্ষণস্ত স্তাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রমঃ__ক্রচ ইতি 
দ্বিতীয় কর্মকারকে বিহিতা। কর্মত্বং চেগ্সিততমত্তে সতি ভবতি। “কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম, 

(পাঁৎ ১-৪-৪৯) ইচি কর্মসংজ্ঞাবিধানাৎ ক্রতুসাঁধনত্বেন চ ক্রচাং যুক্তমীপ্সিততমত্বং। অতঃ 

প্রধানভূতাঃ ক্রচঃ। তথা সতি সংমাঙ্ঈনক্রিয়ার৷ গুণকর্মত্বমবঘাতব্ড্ঞবিষ্যতি। ঘি আক্ষু 

ৃষ্টার্থো ন স্তাভহ্যপুর্র্ং কণ্পনীয়ং। 

দ্বাদশাধ্যয়ন্ত গ্রথমপাদে চিন্তিতং-_-“পর্রীসংনহনং কার্ধ্যং চোদকাদিতি চেন্ন তৎ। বন্ধবাসো- 

ধারণয়োর্যোন্ত,বন্ধনপিদ্ধিত” ইতি ॥ দশপূর্ণমাসবিকারেযু সৌমিকেষু প্রায়ণীয়াদিযু চোদকাতি- 
দেশ।ৎ পত্ীসংনহনং কাধ্যমিত্তি চেন্মৈবং।  প্রসঙ্গসিদ্ত্বাৎ। বদদৃষ্টায় বন্ধো যদি বা 

বাসোধারণং দৃষ্টং প্রয়েজননুভরথাইপি সৌমিকেন বোক্ত বন্ষেনৈব তৎ সিধ্তি। বৌকে 
পর্ী৬ সংনহাতীতি হি সোমে বিবীয়তে ৷ তম্মাদৈষ্টিকং পর্ীসংনহনং পৃথঙন কা্্যং | 

নবমাধ্যায়ম্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং-ণ্পন্ীমিতি দিপত্ধ্যাদ।বুহাং নো বোহৃতেহ্থতঃ | 

নোপবেশস্ত সামান্যাদতিদেশাপ্রবৃত্তিত:" ইতি ।  দর্শপুর্ঘাসয়োন্বর্ধ আঁয়ায়তে-_ পদ্দী৬ 

ংনহোতি । তব্রৈকপন্দীকম্ত বজঘানস্ত প্রয়োগে সঘবেতার্ঘথ একবচনাস্তঃ পত্ীশব্ষঃ। স চ 

দরিপন্থীকম্ত বনুপত্রীকম্ত চ প্রয়ে(গেহ্থণশাদুহণীয় ইতি চেল্সৈবং। কিমুপদেশপ্রাপ্তস্তো- 
হোহতিদেশপ্রাপ্তস্ত বা। নাহগ্ঘঃ।  উপদেশত্ত সর্কগ য়েগসাধারণত্বাৎ। যদ্ধেকপত্থীক- 

গ্রয়োগার্থমেব।যুং মন্োপদেশং শ্ঞানতদ।নীমেকধচনং বিন্ক্ষ্যেত। ন তেবদস্তি।' অন্যথা 

দ্বিবনৃপন্রীকপ্রযেগয়েশ্ন্ব এব নোপদিত্যেত। তত্র ঝুঁত উহানুহচিন্তাবক|শঃ | সাধারণোপ- 

দেশে সর্বপ্রয়োগলমবে্তার্থতয়। পত্রীমিতি পদে প্রাতিপদিকং কর্দ্কারকবিভক্তিশ্চেত্যুভয়নেৰ 

বিবক্ষিতং। একবচনং তদষ্টার্থতয়া সব্বপ্রয়ে।গেযু বথাবস্থিতমেব পঠনীয়ং । নাপ্যতিদেশ- 

প্রাপ্তুস্তোহ ইতি দ্বিতীয়; পক্ষ)। দিবহুপত্রীকপ্রয়োগয়েরবিকৃতিত্বেনাতিদেশীযোগাৎ। 
ত্মাদত্র নান্তহঃ। তত্রৈবান্তচ্চিন্তিতং_“উহ্বো নো বৈষ বিরুতাবৃহ্থো২পাঠেন পাশবৎ। 
নাদৃষ্টচ্ছান্দসত্বাভ্যাং পশে ছান্দসতা ন হি” ইতি ॥ এষ একবচনাস্তঃ গত্বীমন্ত্রো বিকৃতৌ 

দ্বিবহুপত্ীকগ্রয়োগয়োরর৫ানুসারেণোহনীয়ঃ | কৃতঃ। পাঠাভাবাৎ।  প্ররুতাবর্থানুসারেণ 

প্রাপ্তাপ্যুহঃ সর্কপ্রয়েগসাধারণেন মন্ত্রপাঠেন বাধিতঃ। বিরুতৌ তু বাধকম্ত পাঠসন্তা- 

ভাবেনান্মদায়ত্তে প্রয়োগেহর্থান্ুলারেণোহো যুক্তঃ। অত এব পুর্বত্র দ্বিপশুধুক্তায়াং বিকৃতা- 
বদিতিঃ পাশং প্রমুমোক্ত।দিতিঃ পাশান্ প্রমুমোজিত্যেকবচনান্তে। বহুবচনাস্তশ্চ পাশম্ত 
উহিত ইতি চেন্মৈবং। পত্ীমিত্যেকবচনস্তাবিবক্ষিতত্বেন প্রকৃতা বদৃষটার্থতয়া বথাবস্থিতপাঠে 

সতি বিকৃতাবপ্যদৃষ্টার্থং যথাবস্থিতন্তৈব পঠিতব্যত্বাৎ। অথোঁচ্যেত প্ররুতৌ ছান্দসত্বেনৈক- 
বচনমেব ব্যত্যয়েন দ্বিত্ববহত্বয়োরর্ঘয়োর্কর্ভত ইতি। এবং তর্থি বিকৃতাবপৃযৃহমস্তরেণৈব 
দ্িত্ববত্ববাচিত্বান্মা ভূদূহঃ। ন চৈবং পাশেহপ্যুহো মা তৃদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রক্কতাবেক- 
বচনবহুবচনয়োরেকন্মিয়্েব পাঁশে বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদ্বিত্বে তু তদভাবাৎ। তম্মাৎ 

৬] 



ই২২ যজুর্ষেবদ-সংহিতা | [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

পাশন্তোহো! বিরুতাবস্তি ন তু পত্বীশন্স্ত | যগ্ঘপ্যন্মিনননুবাকে পত্ীং সংনহোত্যয়ং প্রৈষমন্ত্ো 

নাহয়।তস্তথাহপি পূর্বান্বাকব্রদ্গণে তদয়[নাদিহ পন্থীনং নহ্নপ্রসঙ্গেন বিচারদয়ং দর্শিতং। 
চতুর্থাধ্য।মস্ত প্রথমপ(দে চিন্তিতং_“জুক্তপত্ঠ ন্প্রবাস্বজজাং সর্ধার্থ বা ব্যবস্থিতং। 

সর্বার্থমবিশেষাৎ স্তাৎ প্রবাক্গার্থং ভি জৌহ্বং ॥ প্রধাজান্বাজহেতুঃ স্তাদৌপন্ৃতমাজ্যকং । 

ধৌবমন্তার্থনিত্যেযা ন্যবন্থ। বচনৈর্ম 5৮ ইতি ॥ চতুঙ্ছুহ্লাং গৃত্াত্যষ্টাবুপস্থতি চতুক্চবায়া- 
মিত্যেষু গ্রহণবাকোষ এতদর্থমিতি বিশেষনিয়ামকন্তাখবণ[ৎ পাত্রত্ররগতমীজ্যং সর্ধার্থমিতি 

চেন্মৈবং | মজ্জুহব।ং গৃহ্।(তি পএ্রদাজেভ্যন্তদিত্যাদিবাক্যোর্বযবস্থাবগমাৎ। তীত্রৈবান্চ্চিন্তিতং - 
এ রা বিবিঃ।  চতুদ্রং গাছে বাহগ্ঠঃ স্তাদষ্টশতিমুখ্যতঃ | 
চতুগৃহীতং হোমাঙ্গং ফলবস্থানন বাঁধ্যতে। চতুপ্বিত্বং লঙ্গ্যতেতঃ সহানীত্যর্থমষ্টতা” ইতি ॥ 
গ্রহণবাক্যে চতুচ্ছুহবাং গুহ্রাতীতা বথ| চতুঃসংখ্য নিশি উস হণং বিবক্ষিতং তথৈ- 
বাষ্ট বুপভূতী ত্যন্র|পা্নংগা।পিশিষ্টমেক হবিএহিণং শিবাতব্যং । তথা সত্যইত্বশ রব 'খ্যত্বল[ভ।ৎ। 

অষ্টসংখ্যব্রব্তৃতয়ে।শ্তুঃসংখ্যরোর্বর্বধ।নে সন্যাটশন্স্তাবরবলক্ষণ| এরসজোতেতি প্রাণ্থে জমঃ _ 

এপজ্যতাং নাদ লক্ষণ| | নথ্যা্থপ্বাকারে হোঅবাক্যনিবোবাপন্ডেঃ।  চতুগৃ হীতং ভ্বুহে/তীত্য- 

নারভ্য ভরুতং বাক্যং চোমন[জোদ্দেশেন চতুগ্ভীতং বিদধাতি। যগ্ঠপ্যেতৎসর্বহোমব্ষিয়তয়া 

সামান্তব্বপমৌপভ্ুতং তু প্রধাজানুবাঅপিধর্র। বিশেষদ্পং বথাহপি হেমস্ত ফলবত্বেন 

প্রধান্ত।দ্গ্রহণশ্ত হোঘ।থহেনেপলজ্জনহ।ৎ গ্রব1ন।জুমারেণ চতুগুহীতদের যুক্তং ন তৃপসক্জী: 

নানুমারেণ।্গৃহীতং | তম্মাছপস্ঠতি চত্ু্হীতদরং শিবীগ্ুতে | তত্রৈকং চতুগৃহীতং 
হবিশ্ততুর্থপঞ্চমগ্রনাজার্থনপরং ত্বনুব]জ9খং।  ননেনং সতি চতুগৃতীতস্তৈব হবিষ্রাচ্চতুরুপন্থ- 

তীত্যেব বিধাতব্যং ন ত্বষ্টাবুপভূভীতি পিধিধু্ত ইতি চৈন্মৈবং। তথা সত্যনুষাজার্থং 
দ্বিতীয়ং চতুর্গহীতং ন সিদ্ধেং। "গথ তদপি বাক্যান্তরেণ নিধীয়েত তদানীমুপভৃতঃ 
প্রথমেন চতুুহীতেনাবরুদ্ধত্বদ্রি তীয়স্মৈ পজান্তরসধিষ্বেত। বছাপহতি চতুগৃহীতং বিদীয়েত 
তদা চতুগৃহীতদয়ন্ত পুথগেবানুষ্ঠ।নাছুপভত্যেক প্রদতত্রেনাহনয়নং ন সিব্যেৎ | অত উভয়স্ত 

সহোপতভ্ত্যানয়নার্থমষ্টাবুপহ্থতীত্যুচ্যতে। শম্মাৎ মাহিত্যার্থমষ্টশন্ধ প্রয়োগেপি হবি+পিদ্ধয়ে দে 
চতুগৃহীতে অত্র বিধীয়তে ॥ 

জা 

অথ ব্যাকরণং। 

প্রত্যুষ্টমিত্যা দিযু স্বর! গতাঃ | বাজিননিত্যত্র প্রত্যয়স্বর। সপদ্রান্ সহত ইতি সপত্রসাহ 
ইত্যত্রাপি প্রত্যয়াস্তত্বাৎ গ্রত্যয়ন্বরঃ ৷ সগত্রপাহী মিত্যত্রোদাত্তনিবৃত্তিষ্বরেণ স্টীপ উদ্দাত্তত্ব্ং | 

আশাসানেত্যত্র শানচশ্চিন্বাদন্তেদাভত্বে পাপে লগার্মধাতুকানুবাত্তত্বে দাতুন্ব শেষে সমাসে 

কৎস্বরঃ। সৌভাগ্যশন্ন্ত য্যঞ্প্রত্যরান্তম্ত গিংস্বরঃ! ব্রতমন্তগ তাইমুব্রতেত্যত্রব্যযপূর্ব- 
পদপ্রকৃতিত্বরঃ | সুকৃতায়েত্যত্র গতিরনন্তরঃ১ ( পাণ ৬-২-৪৯) হতি-গতিস্বরত্বে প্রাঞ্ডে 

তদপবাদঃ--হুপমানাৎ কঃ (পাঁণ ৬-২১৪৫) সু ইতোতন্মছুপমান।ৎ পরং ক্তাস্তমুত্তর- 

পদমস্তোদাত্ং ভবতি। সুগ্রজস ইত্যত্র।নিচপ্রত্যয়ান্তস্ত চিৎম্বরে সমাসে রুংস্বরঃ শোভন: 

পতির্ধ্যাসাঁং ত।ঃ সুপত্বীরিত্যত্র “নঞ সুভাং € পৎ ৬২১৭২ ) ইত্যুত্তরপদাস্তোদাত্তন্তাপবাঁদঃ সপ 

'আছ্যদাত্বং দ্যচ্ছন্দ্ি” (পাঁণ ৬২৯১৯ ) আছ্যদীত্তং দ্যচকং যদুত্তরপদং তত্বহুত্রীহৌ 



১ প্রপাঠক, ১* অন্বাক |]  কুষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র | ২২৩ 

সমাসে সোরুত্তরমাহ্যদাত্তং ভবতি। স্ুকেত ইত্যত্রীপি তদ্বং। মহীনামিত্যত্র '্যাশ্ছন্দসি 
বছুলং ( পা ৬১১৭৮) ড্যস্তীচ্ছন্দসি বিষয়ে নামুদধাতে। ভবতি । ধায়েধায় ইত্যত্র “অনুদাত্বং 
৮৮ ( পাঁৎ ৮১1৩) ইত্যামেড়িতমনুদাত্বং। জো।তিরিত্যত্রেসথন্প্রত্যয়াস্তত্বান্নিৎস্বরঃ। 

ইতি শ্রীমৎসয়ণাঁচাধ্যবিরচিতে মাধব।য়ে বেদা্থ প্রকাশে কৃষ্ণযুর্কেদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে এ্রথমগ্রপাঠকে দশমোহ্নুবাকঃ ॥ ১০ ॥ 

ও সী 
সাং 

মন্ত্রর্থ- আ।লে।৮ন। ৷ 
-2 জট 2- 

দশম অনুবাকের এই নন্ব-সশূহ ব্ধোতে প্রততগাপনার্থ আঙ্যাধ হবি-এ -গাহণ- খুলক | ভাষ্য নু 
ক্রমণিকযর় প্রক।শ,নণম অনুবাকের মল্রপমূহের দার! বেধি নিন্মিত হইলে, বজ্জের নিমিত্ত 

বি 

'অ|জ্যাদি হবিঃ দশম অনুনাকের মন্ত্রের দ্বার গ্রহ করিহে হয় 

ওনুনারে প্রথম মন্ত্র কের সন্বেধনে রা ননুক্ত | খদ্দের রর যজ্ঞ|গ্িতে ঘৃত প্রঙ্গেপণ 
জন্ খদিরাদি কাষ্ট-নির্শিত পাত্রবিশেষ ক্রিক” নানে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ “ক্ষকৃ” বলিতে 
কাষ্ঠনির্মিত হাতা” বুঝা যাইতে পারে। 'প্রত্যুষ্” এহতি মগ্থে সেই ক্রকৃকে প্রক্ষালিত 
করিয়া, 'অগ্নে” প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হর । ছুই বর ক্রক উত্তপ্ত করিবার 
বিধি, -সশ্সাজ্জনের প্রথমে একবার এবং পরে একবার ক্রক উত্তপ্ত করিতে হইবে | এ মতে মন্ত্রের 

অর্থ হয়+_“এই ক্রকের তাপে শক্র দগ্ধ বা বাধ। দূর হউক--সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক। শত্রু 

সকল: প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অরাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক। হে ক্রক 

অতিতীস্ক অগ্নির দার। তোমাকে নিঃশেষে উত্তপ্ত কাগ।, তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের এক একটা 
ংশে ক্রক্-সমূহকে এক এক বার মাজ্জন করিতে হয়। “গোষ্ঠং প্রতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে 

প্রথম বার, “বাচং গ্রাণং প্রস্ৃতি মন্ত্রে জুহু গ্রহণান্তর দ্রিতার বার মাজ্জশ, চচক্ষুঃ শ্রোত্রং, 

প্রভৃতি মন্ত্রে অপভূথ ধাঁরণে তৃতীয় বার মাজ্জন এবং তার পর “প্রজাং যোনিং, প্রভৃতি মন্ত্রাংশ 
উচ্চারণে “ঞ্ুবা” অর্থাৎ ক্রকের টঃ ও অধোভাগ মাজ্জন করিতে হয়। এইরপে মন্ত্রের অর্থ 

হয়,-“হে জ্রক, গোস্ান বিনষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্নবস্ত এবং শক্রগণের অভিভবিতা 

তোমাকে সম্যক্প্রকারে পরিশুদ্ধ করিতেছি। বাক্শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রজা, যোনি 

প্রভৃতি যেন নষ্ট না হয়, এইজন্য অন্নবন্ত এবং শক্রনাশক তোমাকে পুনরায় সম্যক্প্রকারে 

পরিশুদ্ধ করিতেছি” 

তৃতীয় মন্ত্র যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হর, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। বেদির 
পার্খে গাহ্পত্যাগ্সি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমান আপনার পত্বীকে 
উপব্শেন করাইবেন। তার পর তাহার ছুই হস্তে মুঞ্জের যৌক্ত, ( ফাঁপ বা অন্ুরীয়ক ) পরাইক় 
দিতে হইবে। সেই যোত্তু-বন্ধন-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,-/যে 

গ্ধী অগ্নির অনুসারিণী হইয়া সুমনসাদি কামনাপরীয়ণ হয়, শোঁভনকর্মে তাহার সুখসাধন 



২২৪ যজুর্ষেবদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক 

জন্য যোক্ডের দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতেছি ।, তার পর পতি পদবী উভয়ে অগ্নিকে সম্বোধন 

করিয় অগ্নিকে বলিবেন,-হে অগ্নে! আমরা তোমার নিকট উপবিষ্ট হইতেছি। আমরা শোভন 
প্রজাবস্ত এবং শে।ভন পতি সমন্বিত এবং অপরের অতিরস্কৃত। আর আপনি কিরূপ ?_- 
বৈরিবিনাশক এনং অপরাজের ।” পত্বীকে উপানবিষ্ট করাইবাঁর ভাঁৎপর্য্য এই যে,_-পতি পত্রী 

উভয়ে একত্র বসিয়া, পতিকে যন্তকার্য করিতে হয়। পরীর যক্ঞকর্ম্নে অধিকার নাই । 

একত্র উপবেশনে অনুষ্ঠান পতি-পত্বী- উভয়েরই কৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। গঞ্জর করন্য 
_-অঞ্জলি দবীর! পূর্ণপাত্র আনয়ন। পদ্রীর দ্বারা এই ভাবে উন অংশ পরিপূর্ণ হয়। সেই 

জগ্ত বজ্ঞাগারে পতি-পন্দী-মিলনের এয়োজন হুত্র-গ্রন্থাদিতে বিষ্পষ্টীকৃত হইয়াছে । 
চতুর্থ মন্ত্র বোক্ত, বিমোচনে প্রযুক্ত হয়। 'ভাধ্যকার বলেন, সপ্তম অনুবাকে কপালোপবান- 

প্রঈঙ্গে কপাল-মোচনের স্যার, এই মরে যেক্ত,-বিমোৌচনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ববম্ে 
পত্ধীকে বেদির সমীপে আনয়ন কিয়া, আহবনীর অগ্রির পাশ্খে উপবেশন করাইয়া, তাহ'র 

উভয় হস্তের অন্ুুপীতে সুঞ্জের ঘোন্ত। বঙ্গন করা হইয়াছিল; এই মন্ত্রে সেই যেন, খিমুক্ত 

করিবার বিবি । দন্ুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়১শোভিন প্রজ্ঞ সবিতা দেবতা এই ঘোক্ত,- 

রূপ যে বরুণ-পাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, এতপ্ার| সেই পাশ ঘোচন করিতেছি । তাহাতে 

ব্রহ্মযোনিতে অনুষ্ঠিত কম্মের ফলভূত লোকে পির সহিত পত্রী সুখে বাদ করিতে পারিবে ।' 

মৌক্তবিমোঁচন “স্বকালে? কর্তব্য । “ম্বকাঁল” বলিতে পিষ্টলেপফলীকরণ হোমের পরবস্তী 
এবং প্রায়শ্চিত্ত হে।মের পুর্ববর্তী--এই মধাক।ল ব। সন্ধিকালকে বুঝাইয়া থাকে । এই সময় 
যোক্ত,বদ্ধ হশ্তঘয়ে অঞ্জলির ঘার। পুর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্র পাঁঠের বিধি 
শুত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । মন্ত্রের র্থ,_হে অগ্নি! আমি যেন আমু লভি করি, 
পাতিব্রত্যলক্ষণ-রূপ শক্তি লাভ করি। আর এতত্বারা পুনঃপুনঃ এই পতির পরী হইয়৷ 

যেন সুখে বাস করিতে পারি। ক্দাচ থেন আমাদের বিয়োগ সাধন না হয়। আমার 

দেহে জীবাত্মা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে” ষষ্ঠ মন্ত্রে আজ্যের সম্বোধন আছে। 
এই মন্ত্রী আজ্য-স্থাপনমূলক। পবিত্রের অন্তনিহিত আজ্যকে এই মন্ত্রোচ্চারণে পাত্রে 
স্থাপন করিবে। মন্ত্রের অন্তত “মহীনাং, পদ গবাঁদিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের অর্থ হয়,_হে 

আজ্য | তুমি গোছুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ওষধিসমূহের রসন্বরূপ হও। 
ক্ষয়রহিত তোমার স্বরূপকে দেব্যজ্ঞের নিমিত্ত পাত্রে স্থাপন করিতেছি।” এই মন্ত্রে 
সহিত একটী উপাখ্যানও বিজড়িত দ্রেখি। সে উপাখ্যানটা এই, যজ্ঞ এবং সৃষ্টি সাধন 
অভিপ্রায়ে এক সময়ে প্রজাপতি স্বয়ং সত্যদক্ল্প হইয়া ঘ্বত ও মধুরূপে পরিণত হুইয়াছিলেন। 
তাহার মধুবীজে প্রজার উৎপত্তি হয়। মধু হইতে নানা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া, 
মধু সারহীন হইয়া পড়ে। কিন্ত আজ্যের সারভাগ বর্তমান থাঁকে। সেইনন্ত মধুর 
পরিবর্তে সারসমণ্থিত আজ্যের বা স্বৃতের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। সপ্তম মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে করিতে আজ্যকে সগ্বোধন-পুর্বক যজমান-পত্ধী সেই আজ্য দর্শন করিবেন। মন্ত্রের, 
অর্থ-হে আজ্য ! গো-ছুপ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে । তুমি ওষধিসমুহের রস 

হও। লুপ্রজা-কামনায় তোমাকে আমি গ্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি ।, 



১ প্রপাঠক, ১০ অন্ুবাক।]  কৃষ্ণ-যজুর্ষ্রেদ-মন্ত্র | ২২৫ 
অষ্টম মন্ত্রে সমিধ-ধাঁরণ। সমিধকে ঘ্বতে সিক্ত করিয়া এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রের অর্থ 

হে আজ্য ! তুমি তেজোরপ হও । অতএব তুমি তেজোরপ এই আহ্বনীয়ে অনুংপ্রবিষ্ট 

হও। এই 'আহবনীয় অগ্নি যেন তোমার তেজকে বিনষ্ট না করে।, নবম মন্ত্র আজ্যকে 
সম্বোধন করিয়। প্রযুক্ত হইয়াহে। মন্ষের প্রয়োগ-পন্ধতি এইরূপ, হবনীয়ে স্থিত 

আজকে উদক্ দেশে অর্থাৎ উত্তব দিকে আনয়ন জন্য শ্কায়ের রা আজ্য মধ্যে রেখা অঙ্কন 

করিয়া সেই আজ্যকে নাড়িতে নাড়িতে এই মক্ত্রোন্চারণের বিধি । তদনুারে মন্ত্রের অর্থ 

হয়-হে আজ্য! তুমি জালাকপ জিহ্বার উৎপাদন কর বলিয়া, অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ 

হও। অতএব তুমি দেবগণের স্থুখ-হেতুভূত হইয়া থাক। ইঈদৃশ তুমি সেই সেই 
আহুতিতে স্থিত রা সেই মন্্পূর্রবক গ্রহণ জন্য পর্য্যাপ্ত হও । নবম মন্ত্রও আজ্য 
সন্বোধনে বিনিঘুক্ত। 'আজ্যের উদগ-গ পবিভত্রের ছ্ব|রা পুনরায় সঞ্চলন করিতে করিতে 
এই মন্ত্র পাঠ পি হয়। আজ্যের পণিত্রতা-সধন জন্য এইরূপ প্রক্রিয়া অবলঘ্িত 
হইয়া থাকে। মন্ত্রের অর্থ,হে আজ্য! তুমি দীপ্তিমন্ত। জ্যোতিঃ ও তেজঃম্বরূপ হও |, 
পবিত্রের দ্বারা প্রথমে আজ্যের উত্তর ভাগ, তার পর দক্ষিণভাগ, তার পর মধ্য হইতে 
উদ্ধাদ্দেশ পর্য্যস্ত সঞ্চালন করিতে হয়। 

পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এবং দশম অন্ুবাকের দশম মন্ত্র অভিন্ন। সে স্থলে 

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট 

হয় না। তবে সেখানকাঁর সন্বোধন ছিল-__জল ; 'আর এখানকার সম্বোধন হহয়াছে-_ 

আঁজ্য বা দ্বৃত। মুলে পার্থক্য কিছুই নাই। সম্বোধন-ভেদে, অর্থের মাত্র পার্থক্য 

দাড়াইয়াছে। এই মন্ত্রের দারা কুশাগ্রে জল ও হবিঃ লই প্রোঞক্ষণ করিতে হয়। 

অতঃপর দশম মন্ত্রের বিধয় লক্ষ্য করুন। দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ক্রক এবং বাম হস্তের 

দ্বারা জুহু গ্রহণ করিয়া :বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয়। তার পর সেইগুলি 
গ্রহণের সময় এক একটা মন্ত্র উচ্চারণ' করিবার নিয়ম । টশুক্তং ত্বা” হইতে “যজুষে 
যজুষে গৃহাঁমি” পর্যন্ত মন্ত্রাংশ এই সময় পাঠ করিবার বিধি। তাঁর পর “অপতৃতি' 

গ্রহণ। পেই সময়ে “জ্যোতিস্্াঁ হইতে আরম্ভ করিয়! বঙ্জুষি ষজুষি গৃহ্ীমি' পর্য্যস্ত মন্ত্রাংশ 

পাঠ করিবে। তার পর এই দ্বিবিধ মন্ত্রের দ্বার। ক্রক ও জুহু গ্রহণ করিয়া “ফ্রবা+ 

গ্রহণ করিতে হয়। সেই গ্রুবা গ্রহণের সদয় “অর্চিন্তা” হইতে জ্গুষি যজুষি গৃহ্ামিঃ 
ংশ পাঠ করিবার বিবি। এই চতুর্রিধ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বেদিতে হোম করিবে। 

প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,হে আজ্য ! দীপ্তিমান্ তোমাকে দীপ্ত মন্ত্র-সমূহের 
ঘারা গ্রহণ হেতু তুম তভ্তংহে।স-সম্পাদনে পর্যাপ্ত হও । তুনি গুহে গৃহে যজ্জে ষজ্ঞে 

দেবগণের স্থ্টু আহবানকারী হ9। ইত্যবি। ফলতঃ, আজ্য হোমে যে' সকল 

প্রাক্ররা-পদ্ধতি অবলঘিত হয়, আর তদনুপ।রে মনের বে কুর্থ নিম্পন্ন হওয়া সঙ্গত, তাস্ে 

াহ।রই আভাষ পাই। রি 

. এক্ষণে, আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় তন্ুধাবন করুন। প্রথম মন্ত্র, আমরা মনে করি: 
ইট তকে বাঁ ভগবানকে সর্ধোধন করিয়। বিপিযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অন্বাকের 

বষয্ুর্বেদ--২৯ * 

রি 



২২৬ যজুর্ধ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অইক। 

দ্বিতীয় মন্ত্র শৃর্পের অর্থাৎ কুলার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। আর এখানে এই নগর ক্রক 

সধন্ধে বিনিযুক্ত। সেখানে শূর্পণ বা কুল! উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষদ নিপাতিত হুইবে,_এই 

ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; আর এখানে, ক্রুক উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত 

হইবে প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের গ্োোতনা হইল। কিন্তু আমরা 

মনে করি, উভয়ত্রই মর্শীর্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সন্বোধ্য দেবতা এক, উভয়ত্রই 
প্রার্থনা--অস্তঃশত্র-নাশের । ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,_-মন্ত্রের অন্তর্গত “রক্ষঃ, পদ রাক্ষস 

জাতিকে নির্দেশ করে। তাহাতে ভাব আসে- রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিত্ব উৎপাদন করিত। 

আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইত । “অরাতি শবের বুৎপত্ধি 
বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দেশ করেন,-যজ্ঞকর্ম্ে, দক্ষিণাঁয় ও দানার্দিতে বিদ্ব উৎপাদন করিত 

বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ বাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক ) নামে অভিহিত হইত। 

তাহার! দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিক্্ ঘটিবে না,_ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য । 
তাহারা “প্রত্যুষ্টংং অর্থাৎ প্রত্যেকে সম্যক পরিতপ্ত বা বিদগ্ধ হউক-_তাঁহার্দের বংশ 
নাশ হউক,_-প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাবার্থ ভাঁষ্যান্থুমরণে এইরূপ পরিকল্পিত হয়। 

আমরা কিন্তু মন্ত্র্য়ে রাঁক্ষসজাতির গতি অথবা ষক্ঞকারী লৌক-বিশেষের প্রতি আঁদে 

লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত, অনাগত, 

বর্তমান-_-তিন কাল ধরিয়া যে শক্র মানুষকে অহমিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শক্রর 
প্রবল প্রতাপে সৎকর্মনিবহ অনুষ্টিত হইতে পারিতেছে না) আমরা মনে করি, সেই 
অন্তঃশব্রই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। 

বহিঃশক্রগণ মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে ! ভগবদারাধনার পথে বিদ্বদানের 

শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু যে শত্র সংকর্মবিঘাতক, 
সে শন্র তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে--তোম্মর সহিত সে নিত্যকালই 
বিদ্ধমান রহিয়াছে! তোমার নিত্যসহচর-_কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত 

পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদীতা_-লৌভমোহমদমাঁৎসর্য্য, তোমার পরম শক্র 

নহেকি? তাহারাই তো হৃদয়ের শোণিতশোষক ! তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষশক্র অর 

দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বল! 

হইয়াছে,_-“আমাদিগের অন্তরস্থ সেই পরম শক্রগণ বিদগ্ধ হউক ; তাহারা এমনই ভাবে 
বিদ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। সেই শক্র বিদগ্ধ হইলেই 
আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।” সেই শক্রনাশে যে সুফল লাভ হইবে, মন্ত্রে 

দ্বিতীয় অংশে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরের শক্রই জ্ঞানকে আবরণ করে,_ 
মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে,- চিত্ববৃত্তি বিপর্যস্ত হয়; ফলে মানুষে দেবত্বের স্থানে 

পশুত্বের চরম অভিনয় হইয়া থাকে । অস্তঃশক্র-নাশে জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ* বিচ্ছুরণে চিত্তবৃতি 
উন্মেষিত হয়, সদসৎ বিচার-বুদ্ধি-_অন্তর্দষি জন্মে। তখনই মানুষ ভগবদনু গ্রহলাভে 
সমর্থ হয়। মানুষের জন্মসহজাত জ্ঞান প্ররচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে, জ্ঞানোদ্মেষের সহায়ক বিবিধ অনুষ্ঠানের সাধনায়, মাঙ্্য পুর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়। 
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মানুষ যদি সব্বস্্-লাভে সপত্ভীবের সহিত সেই বিবেক বিকাশে প্রবত্বপর হয়, তাহার 
চিত্তবৃত্তি সেই ভাবেই বিগঠিত হইয়া তাহার পরম মঙ্গলের হেতুভূত হইয়া থাকে। 
আর যদি সে কুপথাগামী হয়, তাহাতে পণুত্বেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। মন্ত্রের তাই 
উদ্বোধনা-_-“শক্রনাশে সষ্ভাবের সঞ্চয়ে সজজ্ঞান লাভে যেন আমার পরম শ্রেক্নঃ সাধিত 

হয়।” ক্রক উত্তপ্ত হইলে যেমন শক্র-বিনাশে ইষ্টসিদ্ধির পরিকল্পন!, চিত্ববৃত্তি জ্ঞানদ্বার! 

উত্ভীিত হইলে অস্তঃশক্র-বিনাশেও সেইবপ শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ পরমকফল প্রাপ্তিকূপ ইষ্ট- 
লাঁতের কীমন। মন্ত্রে নিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা মন বা চিত্ববৃত্বিকে লক্ষ্য করি। ক্রককে প্রক্ষালিত পরিশুদ্ধ 
করিয়া পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বরং 
মনের বা চিত্তবৃত্তির উতকর্ষ-সম্পাদনে ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলে পরম মঙ্গল সাধিত 
হয়। “গোষ্ঠং পদে ভাষ্যকার গবাং স্থানং অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে গোঁচারণ 
মাঠ বা গোয়াল হুচিত ভঈতে পারে। মন্ত্রে বুঝা যায়-আমি যেন গোয়াল বা গোচারণ 

মাঠ নষ্ট না করি, এই জঙ্ শক্রনাঁশক ক্রককে প্রক্ষালিত করিতেছি ।” ক্রকের শত্রনাশসামর্থ্যই 

বা কি আছে, আর ক্রক ও। চালিত না হইলে গোস্থানই বা কিরূপে নষ্ট হয়_সে তাৎপর্য্য উপলব্ধ 
করা ছুকহ। তার পর, চ*, শ্রোত্র, প্রাণ, প্রজা, যোনি 'প্রভৃতি--ক্রক কিনূপে রক্ষ। করিতে 

পারে, এবং ক্রক উত্তপ্ত ও শীত হইলে--সেই সকলের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাঁও বুঝিতে 
পারা যায় না। ফলতঃ, ক্ষকেব সহিত চক্ষ-কর্ণাদির এবং গোস্ানের সম্বন্ধ খ্যাপন-- 

ক্রিয়াকাগ্ডান্ুসারী লৌকিন যাগ-মজ্ঞে ফলোপধায়ক কল্পিত হইলেও, সে সব্বন্ধখ্যাপনে 
পারলৌকিক সম্বন্ধ স্চিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবগ্ঠ ক্রিয়াকর্ম্বের বা যাগযজ্ঞের 

শুভ ফল তাম্বীকার করি না। সদনুষ্ঠানের সুফল সর্বত্রই কীর্তিত দেখিতে পাই। 
"মার তদনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যাহাবের উপযোগিতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই 
সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত সার্থব হা বিষয়ে মতান্তর আছে। 

আমরা কিন্তু এতদ্বিষর়ে ভাষ্কারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। “গো” পদে 

'আমরা সর্বত্রই 'জ্ঞান-কিরদ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । ননিরুত্ত” গ্রন্থে জ্ঞান-পর্য্যায়ে 
গো শব্ধ পরিদৃষ্ট হয়। ভাব “গো” শব্দের এরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিলেই সর্ব 
সামঞ্জন্ত সংরক্ষিত হইতে পারে। সেই জ্ঞান-কিপপণের স্থান "স্তর বা চিত্তবৃদ্ধি”; অন্তর বিশুদ্ধ 

হইলে, শুদ্ধত্বের উদয়ে হৃদয় পবিত্র হইলে, জ্ঞানের উদ্মেষ সম্ভবপর হয়। আবার 
জ্ঞানোদয় না হইলে, সদসৎ বিচার শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সন্তাবেরও সমাবেশ 
সম্ভবপর হয় না। ফলতঃ, জ্ঞান ও সত্বভাব এক অচ্ছেস্ক সন্বন্ধে গ্রথিত। যেখানে 
জান, সেইখানেই সত্বভাব; আবার যেখানে সত্বভাব, সেইখানেই জ্ঞান। এই ভাবেই 
জামরা “গোষ্ঠং পদে “সত্বভাব+ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসায়ে মনকে সম্বোধন ফারিয়া 

বলা হইতেছে,-আমার সত্বভাব বাহাতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তোমাকে পরিশুদ্ধ 
বা উদ্বোধিত করিতেছি।” মনই যে মুলীভূত, মনই যে সত্বভাব-সংরক্ষক এবং সন্বভাবেন্র 
জনক ও উদ্লেষক,পুর্ধবর্তী মন্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মন যদি অসখপথে 

ক 
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পরিচালিত হয়, সন্তাব তিলমাত্র তি্ঠিতে পারে না। তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প--মনকে 
সৎপথে পরিচালিত করিবার-মনের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনের । এই ভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশের 
সার্থকতা -এই ভাবেই “গ্রোষ্ঠং দৃট়ীকরণের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও অনুরূপ ভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে। মন্তের অর্থ-_-“বাকা, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রঙ্জা এবং যোনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, 

ছে মন, শক্তিমস্ত তোমাকে সেই ভাবে পরিশোধিত করিতেছি ।” এখানে বাকা, শ্রোত্র প্রভৃতি 

লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা গ্রস্থৃতি সমস্তই তো বর্তমান! তবে আবার 
তাহা দৃ়ীকরণের প্রয়াম কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই ততো এই দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে 
সম্বন্ধ রাহিয়াছে! তবে অর তাহার! নষ্ট হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা মনে করি-_ 
এখানকার তৎংপাধ্য অন্তন্ূপ। বাকৃশক্তি--কথা! বলিবার ক্ষমতা তো আমর। হারাই নাই! 

গ্রাণও তে আমাদের "াছে-_-আমরা তে! মরি নাই! সকলই যখন বর্তমান, তখন আবার 

তাহাদের দৃঢ়তা-সাধনের প্রয়াস কেন ? 

ইহাতে কি মনে হর? আমার বাক্যকে ধেন নষ্ট না করি,_এততুক্তির কি তাতপর্ধ্য ? 

ভাঁৎপর্ধ্য কি এই নয়_শৈশবের সরলভা-মাখা দেই বে নাবিল তাকপট ভাষা, সংসারের 

কুটিলতার মধ্যে পড়িয়৷ সরলতা অকপটতা৷ হারাতে নসিযাছে, সেই ভাষা সেই রসনা যেন 
তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! যদি সে আজন্ম পরনিন্দা পরচচ্চারই কাট।ইল, তাহা হইলে 

তাহার বিনাশ ভিন্ন কি বলিতে পারি? সে বাক্য বাক্যই নয়--যে বাক্য ভগবীনের 
গুণীম্ুকীর্তনে অভ্যস্ত নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়/ছেন,--বিচিত্র পদবিন্যাঁস মুক্ত হইলেও সে বাক্যে 
ঘ্রি হরি কথা না থাকিল, তাহা হইলে ত]হ| বাক্য পদবাচ্যিই নহে । যথা,- 

“ন যদ্ষচশ্চিত্রপদ হরের্শো জগতপবিত্রং গ্রগণীত কহিচিত। 

তদ্বায়স তীর্থমুশন্তি মানন। ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষর | 

তথ্বপ্রিনর্গো জনতাববিগ্রবো বন্মিন্ প্রতিগ্নে।কঘবদ্ধবত্যপি। 
নামান্ঠনস্তস্ত যশোইহঙ্গিতাঁনি যৎ শুগত্তি গারন্তি গৃণস্তি সাধবঃ ॥” 

তাই ভগবন্মাহাত্য-পরিবর্ণন, ভগবানের গুণানুকীর্তন গ্রস্ৃতি হইল--শ্রেষ্ঠ সার কথা। 

সত্য, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি তাহারই অঙ্গোপাঙ্গ । “বাঁ, পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। প্্রাণং 

পদেও সেই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে । প্র।ণ তো আমাদের রহিয়াছে? কিন্তু এ প্রাণ 

তো সে প্রাণ নহে! যে প্রাণ সংসারের সন্কুৃচিত গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, হিংসাদোষাদির 

প্রভাবে কাঠিন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, যে প্রাণ নিষ্ঠ:র নির্মম ব্যবহারে পরের মুখের গ্রাস 
ছিনাইয়া লইতেও কুষ্ঠিত হয় না ;--এ প্রাণ তে! সে প্রাণ নহে! এ প্রাণ_-সেই প্রাণ, যে প্রাণ 

ছুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে সদা উন্মুক্ত, যে প্রাণ ব্যথিতের অশ্রুবারি মুছাইতে সদা প্রসারিত হস্ত, ষে 

প্রাণ সস্তপ্তের সস্তাপ বিমোচনে ক€ণায় চিরবিগলিত! এই লোকান্ুরাগ--এই সৎকর্ম 
পরায়ণতা সেই দ্ররিদ্রনারায়ণের প্রতি গ্রীতি দৃঢ় করিবার জন্য “প্রাণং শব্দের তাৎপর্য্য 
প্রকাশ পাইয়্াছে বলিয়৷ মনে করি। তার পর চচক্ষুঃ ও আ্রোত্রং। চক্ষু কর্ণ তো 
সমভাষেই বর্তমান রহিয়াছে! তবে আবার এ প্রার্থনা করি কেন? তাহারও তাৎপর্য্য 
আছে। সে চক্ষুই চক্ষুই নহে, যে চক্ষু ভগবানের অনিন্য-স্ন্দর শ্বাম মনোহর-মৃত্ঠি 
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দেখিতে সমর্থ না হইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে)-যে চক্ষু সেই মুন্দর--অতিম্ুন্দর 
“শুত-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং অলকাবলিম্ডিতভানতলং । 

শ্রাতিদৌলিতমাকরকুগুলকং কটিবেষ্টিতপীতপটং |” 
দেখিতে না পাইল ! সে চক্ষু চক্ষুই নহে, যে চক্ষু সেই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার 

“ভশ-চন্দনচচ্চিত-চারু-তন্থুং মণিকৌন্তভগহিতং-ভান্ুতন্থং | 

কলনুপুর-রাজতি-চারুপদং মগণিরঞজিতগঞ্জিত ভূঙ্গমদং, ধ্বজব্রজা স্ৃশাঙ্কিতপাদযুগং” 
এর অনস্ত সৌন্দধ্য-দশনে সমর্থ না হইল! সে শ্রোত্র শ্রোত্রই,নহে, বে শ্রোত্র--ভগবানের 
গুণীন্ুুকীর্তনে ভগবন্ম হিমা-শবণে খিনিযুক্ত না রহিল! কলতঃ, সংগ্রসঙ্গ শ্রবণ, সতপ্রসঙ্গে 

কালাতিপাত-_-ইহাঁই থেন মন্ত্রের ল্গম। বে চক্ষু কেবল সংসার-পোন্দধ্যে--বিষয় বিভবের মোহ- 

জনক চমতকারিত্বে আবদ্ধ রহিল; যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরগ্রানি শ্রবণ রূপ বিষম 

বিষে পুর্ণ রহিল; সে চক্ষু চক্ষুপদখাচ্য নহে ;--সে শোত্র পদরাচ্য নহে। তাই মন্ত্রে সাধকের 

সঙ্ন্ন গ্রকাশ পাইরাছে__আাম|র যেন অন্স্থ দশন-সাদর্ধ্য অর্থাৎ দূরবৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি এবং 

সৎকথা-শ্রনণ-সাদর্থ্য জন্মে) অর্থাৎ ভগবন্মহিমা ও তাহার গুণান্ুকীর্তন ভিন্ন অন্ত কিছুতেই যে 

কর্ণ আকৃষ্ট না হয় ৮ ফলতঃ, সত্যকণন, সতপ্রনঙ্গের আশাপন, সতপ্রসঙ্গ অব্ণ--ভগব্দগুণানু- 

কীর্তন ও ভগবন্মহিমা শ্রবণই যেন আমার জীবনের ব্রত হয় ;-অন্য কিছুতেই যেন আমার মন 

আ'কুষ্ট না হয়।” হই মন্ত্রের ল্য বলি! মনে করি । 

তাঁর পর প্পরজাং ও খোনিং পর্দদ্বরধেও সেহ একই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রজা? 

৪ যোনি” পৰে গনহিতসাধনে এবং মগ্াব্ষঞ্চয়ে [চব্রগ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ভাব প্রকটিত 

করিতেছে । সদ্ভাৰ সদালোচন।ই বে পরাঘুক্তিলাভের একমাত পন্থা 'এবং তজ্জন্য অনুপ্রাণিত 

হয়ই থে ঘেক্ষকানী ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য-এই ভাবই ঘেন মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে। 

মন্প বলিতেছেন, “সপ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও। দে সঞ্ঘাব কিসে লাভ করিতে পারিবে? 

ভগবন্মাহাম্ম্য শ্রবশে- সন্প্রসঙ্গে সতনঙ্গে ) 'আর ভগব্দগএ(ভিকীর্তনে_ সত্গ্রসঙ্গের আলাপনে, 

সখকর্মঘাধন|য়। 'আর সদ্ছাবের সার হইবে-নান্গরাগে-পরাহতবরতে । জনসেবা উদ্বুদ্ধ 

হইয়া ভগবৎকম্ম-সাধনে আত্ম-নিষ্বোগে বে অশেষ কল্য।ণ সাধিত হয়, ভগবানের প্রীতির হেতুভূত 
সেই সকল কর্ম সম্পাদনে যে পরমপদ প্রার্থির পথ স্থগম হইয়া আসে,- মন্ত্রে সেই সত্যই 

প্রকটিত হইয়াছে । সত্যান্ুরাণী হও, সতগ্রপঙ্গে সদ/চারে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবানের 

প্রিয় কার্য জনহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ কর; ভববন্ধনমোচনে গ্রেম-গ্রীতির আম্পদ 

ভগবানে আআলীন করিতে সমর্থ হইবে।” মন্ত্রের ইহার তাঁংপর্য্য মতে করি। 
তৃতীক়্, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে পত্বীকে অগ্নির পার্খে উপবেশন করাইয়! যোক্ত,-বন্ধনের এবং 

যোক্তু, বিমোচনের ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করব।র যে বিধি ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাবপক্ষে 
অ(মরা তদ্িষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। আমরা! মন্্্রয়কে চিত্তবৃত্তির সন্বন্ধস্থচক বলিয়া মনে 

করি। তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মর্্মানুসারিণী 
ব্যাখ্যার ও বঙ্গান্্রবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা! উপলব্ধ হইবে। তিনটা মন্ত্রেরই প্রার্থনা-- 
কর্মফলাবসানের। সর্বত্রই প্রার্থনা -সত্বভাব-পরিবৃদ্ধির ও লোকাম্ুরাগ-পরিবর্ধনের । সঙ্গে 
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সঙ্গে সংকর্শসম্পাদনে সংসারবন্ধন-নাশে ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির কামনাও বর্তমান রহিয়াছে । 
সদ্বুদ্ধি জ্ঞানান্দারিণী। তা আমরা “মুপত্ীঃ পদের সার্থকতা মনে করি। পতিপরায়ণা 
পদ্ধী যেমন পতির খ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, চিত্তবৃত্তি যদি জ্ঞানানুসারিণী সংপথান্বর্ঠিনী হয়, 

তাহা হইলে সেও সেইরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষপাধনে- -মস্তঃশক্রবিনাশে সহায়তা করে। চিত্রস্ৈরয্যই 
সংলার-বন্ধন-নাশের হেতুভূত ; চিত্ত্থৈধ্য-সীধনই সকল মঙ্গলের মৃলীভূত। চিত্তের স্থিরঙা- 

[ধনে অন্তরে যখন পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই সংসার-বন্ধনের হেতুভৃত কর্শামূল বিনষ্ট হয়। 

ভগবানের অনুগ্রহ সেই সমরই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ষষ্ঠ মন্ত্রেরে বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে সৎকর্ধশীল পূর্ণজীবন লাভের, লৌকান্থরাগ- 

বর্ধনের, তগবৎ-পুজনদ।মর্থয অর্জনেরও ভগবানে একান্ত তক্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং পরিশেষে 
'মাআ্ীয় ও পরমান্ম।য় সম্মিলনের সঙ্কল্ন প্রকশ পাইয়াছে। সে সম্গিলন--এমন সম্মিলন 

»ওয়া চাই যে, সে মিলনে কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। অর্থাৎ, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, 

গতাগতির পথ রোর কাঁরয়া, পুরবৃন্তি নাশক মোক্ষপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্পই মন্ত্রীংশ- 

কয়েকটাকে দেখিতে পাগ। মন্ত্রে যে ভাব পরিস্দুট, আমাদের ঘমর্খীন্ুসারিণী ব্যাখ্যায়” 
৪ বঙ্গান্বাদে তাহা বিশদীকৃত হইয়ছে। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশেও সেই একই 
৪রম প্রার্থনা! ফুটির| উঠিরছে। এখানেও মনের প্রীধান্ত প্রখ্া।পিত। এখানেও 

মনের সম্বেধন। মনের দ্বারাই কল কর্মফলের অবসান হয়, মনই বিশ্বের সর্ধভূতের 
নিয়স্তা ! বিশ্বের সর্ধবপ্রকর মঙ্গল-সাধনেই মনের কর্তৃত্ব দেখিতে পাই। মন ভিন্ন 

কোনও কর্মহ সম্ভবপর হয় না। আবার ভগবৎ-সন্বোধন-স্বীকারেও সেই একই ভাব 

প্রকাশ পায়। ভগবানই বে সর্ধমুলাধার, তিনিই ঘে মনের নিয়ন্তা, তাহা সর্ধপ্রকারেই 

উপলব্ধ হর । মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,_-তআামি বেন বিভ্রমরহিত 

চক্ষে তোমাকে দেখতে পাই। চারিদিকে শক্রু-চারিদিকে প্রলোভন --চারিদিকে 

মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। ভাঁই “অদন্েনগ ( অহিংসিতেন ) অর্থাৎ ভ্রম- 

প্রমাদীদি হিংসাপরিশূন্ত হইয়া, যেন তোম।কে দেখিতে পারি,--এইরূপ প্রার্থনা জানান 

হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রে এতদুক্তির সার্থকতা 'অনুধাবন করুন। ভগবানকে হিংসা- 
বিরহিত অন্তরে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতে পারিলেই কর্ম তাহার সহিত মিলিত 
হইতে পারে) সেই কর্মই তাহার প্রাপ্ডি-মূলক হমন। আর তখনই অর্থাৎ বিভ্রম-রহিত- 

নেত্রে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাঁরিলেই মনে হয়, আগ্নিরপে যেন তাহার রসনা আছে। 

সেই রমন।র দ্বারা তিনি যেন সর্ব-দেবগনকে বা সকল দেবভাবকে আছ্ব।ন করিয়। থাকেন। 

ভগবাঁনই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্তী। বা উদপাদয়িতা তো বটেনই | এক 
হিসাবে মনই দেব্গণের আহ্বানকর্তী এবং উৎপাদক। এইবপে দশম মন্ত্রের শেষাংশের 
তাঁৎপর্যয---“আপনি” গৃহে গৃহে, আমার প্রতি কর্মে, আমার প্রতি পাদবিক্ষেপে আপনি দেব- 
ভাব্গণকে আহ্বান কবিয়া আমাতে স্থাপন করুন। অর্থাৎ, আমি যখন যে অবস্থায় যে 

কর্েই নিযুক্ত থাকি না কেন, তাঁহাতেই ষেন আমার মধ্যে দেবভাবের সঞ্চার হয়। 

দ্বাদশ মন্ত্রে পূর্বেও আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই 
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ভাষই গ্রহণ করি। মানুষ প্রথমে মনে করে,_কর্শা করিতেছে। কিন্ত তাহার কর্ধ 
ষে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মুত্তি ধারণ করিয়৷ আছে, তংগপ্রতি প্রথমে 
তাহার দৃষ্টি পড়ে না। তখন, তাই সে বলে,_-“হে ভগবন্ ! তোমার সাহীয্যে আমি যেন 

আমার কর্কে পবিত্র করিতে পারি।” এই .ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
সদসৎ উভয় প্রকার কর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে । মথৃতরাং তখন তাহার প্রার্থনা দীড়ায়._-আমার 
সদসৎ বিবিধ প্রকাঁর কর্ম-সমূহকে আপনি পবিত্রীক্ৃত করুন। এখানে মানুষের সে 
স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে । কর্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত 
দে কর্মের স্ন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসত্বন্ধযুত কর্ম যে স্বতঃ দীপ্বিমান্, 
স্বতঃবিশুদ্ধ ও অমৃতত্বগ্রদধানক।রী, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগব্ৎসন্বন্ধযুক্ত সেই কর্ম 
দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সতকন্মের সাধক, সর্বত্র স্ফলগ্রদ হয়। কর্মরূপে ভগবান 

সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃ তিনি, তেজঃ তিনি, শক্তি তিনি। নাম তিনি, 

দ্রব্য তিনি। নাম রূপ পরিগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিমান আছেন। কর্ন 

ও ভগবান-_-অভিন্ন। ভগবানের মহিত কনম্ম অভিন্ন হইলে, কর্ধমাহাত্মের পরিসীম। 

থকে কি? এই ভাবেহ কর্শের প্রাধান্ত সব্ধত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টিতে রেখিয়াই 

সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকে নমস্কার করিতেও 

বিরত হইয়াছেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিয়ছেন,দেবতারই বাকি ক্ষমতা আছে, আর 

বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তীহারাও তো কর্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম 
করিব, সেইরূপ ফলই তে প্রাপ্ত হইব! স্থৃতরাং কর্মাই আমার একমাত্র নমন্ত। এই চিন্তার 
ফলেই ভক্ত সাধক কর্্মনকে নমস্কার করিয়া কহিয়াচ্ছন,পনমন্তৎকর্্মভ্যো বিধিরপি ন 

যেভ্যঃ প্রভবতি।” সেই কর্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্ম্মকে পরাভূত করিতে 
সমর্থ হন না। 

মান্গষ আপনার কনম্মফলের অধিকারী । সে কন্ম ভগবানের সহিত শ্বন্ধযুত হইলেই 

শ্রেয়-সাধক হয়। যজুর্ধেদ কর্মাকাগডসমূলক। উহার প্রতি মন্ত্র ভগবৎ-সংশ্রবযুত 

কশ্শের সাহত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন্ কর্ম সৎ, কোন্ কর্ম অসৎ, তাহা উপলব্ধি করিয়া, 
সেই জঞানপ্রদ সবিতা দেবতার অন্গকম্পায় ক্রুটি-পরিশূন্ কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক আপনি 

পবিত্র হইয়া, কর্দ্কে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে। কর্মহই তখন তাহার নিকট তেজঃ:-ম্বূপ অমৃতস্বরূপ সর্বদেবভাবের সংরক্ষক 

হইয়। দাড়ায়। কর্মের দ্বার সকলই সংসাধিত হইতে পায়ে। কর্মেই চিত্তগুদ্ধি আসে) 
কর্মেই শুদ্ধসত্বভাবের সার হয়) কর্মেইি ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ক্রুটি- 

পরিশুন্ত কর্ম--বায়ুর তায় পবিত্রকারক । ভগবৎসম্বন্ষযূত কর্প হ্ধ্যরশ্ির হায় জ্ঞানপ্রদ। 
মন্ত্র তাই বলিতেছেন,--মান্ষ, তুমি কর্ম কর) ভগবৎসম্বন্ষযুত কর্মে প্রবৃত্ত হও) 
তোমীর অভীষ্ট-সিদ্ধি অবস্থাই হইবে। কর্মের দ্বারা চিত্বগুদ্ধ সংসাধিত হইলে, সেই 
চিত্তবৃত্তিই যে শক্তি সম্পন্ন হয়, পরবর্তী মন্ত্র্বয়ে তাহাই প্রখা।পিত হইয়াছে। শেষ মন্ত্রে 

আত্মসশিলনের আকাঙ্ষ! প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ কর্মে চিতবুত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদিত 
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হইলে, শুদ্ধসত্বের উদয়ে সেই কর্মহ যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়ক হয়, 
মন্ত্রে সেই উপলব্ধিই জম্মে। আমরা মনে করি,_-এই ভাবেই দশম অনুবাকের মন্ত্র 
সমুহের সার্থকতা । ( ১্অষ্টক-১প্রপাঠক-_-১০অন্বাক ) ॥ 

একাদশ মন্ত্রঃ | 

( প্রথমোহই্টকঃ। প্রথনঃ গ্রপাঠকঃ | একাদশোহন্থবাকঃ। ) 

| ূ | 
(১) কৃষ্গেহম্যাখরেষ্টোহগ্রয়ে ত্ব। স্বাহা। 

| | | | ৃ 
(২) বেদিরদি বহিষে ত্ব। দ্বাহা। "৩) বহিরধি অআ্গভ্যন্ত্র। স্বাহা। 

এরা” ০০ 

(৪) দিবে ত্বাহন্তরিক্গার স্থ। পুথিব্যৈ স্থ। | 

[| 4১. & 
(৫) স্বধ। পিতৃভ্য উর্গভব বহিষদ্ধ্য উর্ঞ। পৃিবাং গচ্ছ, 

চিএ 

তে 

(৬) বিষ্ঠোঃ স্তপোহসি। 

র ৃ ৃ 
(৭) উর্ণায্রদং | স্তণাসি স্বাসস্থং দেবেভ্যোঃ। 

০০০০০ শ ব্য 

| | | ূ . | 
(৮) গন্ধরেরবোইসি বিশ্বাবন্ূর্বিম্মাদীতে। ঘজমানম্ত প্রিধিরিড ঈড়িত 

ূ ূ | | র 
ইন্দ্রস্ত বাহুরদি দক্ষিণে! যজমানন্ত পরিধিরিড ঈড়িতো 

আর পাতি 

| | | 
মত্রাবরূণে। ত্োভতরতঃ পরি ধত্তীং গ্রুনেণ ধরণ, 

যজমানন্ত পরিধিরিড দাড়উ | 
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| | ূ | 
৯) সুষ্ধ্যস্্া পুরস্তাৎ পাত কস্তাশ্চিদভিশস্ত্য। | 

| | | | 
(১০) বীতিহোত্রং ত্ব। কবে ছ্যুমন্ত৬ সমিধীমহাগ্রে বৃহত্তমধ্বরে | 

ূ ূ | | | 
(১১) বিশো যন্ত্রে স্থো। (১২) বসুনা৬ রুদ্রাণামাদিত্যানা৬ সদসি সীদ। 

| | | | 
(১৩) জুহ্রুপতৃদৃপ্রবাইদি ঘ্ৃতাচা নান্ন। প্রিয়েণ না৷ 

| টি 

প্রিয়ে স্দসি সাদ। 

] | | 
(১৪) এত অসদন্তস্থকৃতস্ত লোকে ত। বিষ্ণে। পাহি পাহি 

| 
যজ্ঞং পাহি. যজ্ঞপতিং পাহি 

| | 
মাং যজ্ঞনিয়ূষ ॥ ১১ ॥ 

এ রি 
নং 

পদ-পাঁঠঃ ৷ 

| | | 1. 
(১) কৃষ্ণ; | অসি। আখরেষ্ঠ ইত্যাখরে_স্থঃ ৷ অগ্নয়ে। ত্বা। স্বাহা। 

| | 
(২) বেদিঃ। অসি। বহিষে। ত্বা। স্বাহা। 

্ | | 
(৩) বহিঃ। অসি। ক্রগভ্য ইতি আ্রক্্-_ভ্যঃ | ত্বা। ম্বাহা। 

কৃফ-্যূবেদ-.৩০ 
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| 
(৪) দিবে। ্া। অনতরিক্ষায়। বা পৃথিব্যৈ । ্া। 

| | | 
(৫) শ্বধেতি স্ব-ধা | পিতৃভ্য ইতি পিতৃ-_ভ্যঃ। উর্ক.। ভব। বহিষস্ত্য ইতি 

বহিষিৎভযঃ | উর পৃথিবীম্। গচ্ছত। 

| 
(৬) বিষ্ঠোঃ। ভূপঃ। অসি। 

"|. | ূ ৭ | 
(৭) উর্ণামদসমিত্যা-অধপম্। ত্বা। শামি । প্বাসস্থমিতি গ-আসম্থম্। দেবেভ্যঃ | 

(৮) গন্ধবব:ং। অসি। পাবি শিখব বনু । বিশবন্মাৎ। ঈষতঃ | যজমানন্ত | 

[ | 
পরিধিরিতি পরি-_ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। ইন্ত্রস্ত । বাছঃ। অসি। 

| | | | | 
দক্ষিণ; । যজমানন্ত । পরিধিরিতি পরি--ধি2। ই | ঈড়িতঃ। মিজ্াবরূশাবিতি 

| | | 
মি_বরুণৌ। তব ত্বা। উত্তরত ধটি ৷ পরীতি। ধত্তাম্। জবেশ। 

০০ পাচ খাজে * খাটি ঠছাটি গা জি 

| | | 
ধন্দণা। যজমানন্ত ৷ পরিধিরিতি পরি--ধিঃ। ইডঃ। ইঈড়িতঃ। 

| ৰ ৰ | 

(৯) সঃ । রী ইভা! পাছু। বন্তাঃ | ৪ অভিপস্তযা ইত্যভি--শস্ত্যাঃ 

০] | | 
(১০) বীতিহো্রমিতি বীতি-হোত্র্। রি কবে। ছ্ামপ্তমিতি হ্যু-মস্তং। 

| [ 1. 
সমিতি । ইধীমহি। অগ্নে। বৃহত্তং। অধবরে। 



১গ্রপাক, ১১ অন্ধবাক | ] কৃষ্ণ-যজ্বেরবদ-মন্জু | ২৩৫ 

| 
(১১) বিশঃ। যন্ত্রে ইতি। স্থঃ। 

| ূ | 
(১২) বহ্ুনাম্। রুদ্রাণাম। আদিত্যানাম। সদসি। সীদ। 

ূ | | ॥ 
(১৩) জুছঃ। উপভৃদিত্যুপ-ভূৎ। বা । অসি। দ্বতাচী। নায় । প্রিয়েণ। 

| . 
নাম়্া। প্রিয়ে। সদসি। সী্দ। 

| | ] 
(১৪) এতাঃ। অসদন্। স্রুতশ্তেতি স্থু--ককতস্ত । লোকে । তাঃ। বিষে ইতি। 

শম্পা আজ হু) জহি আআ শ্থা ছল খা এজ 

| | 
পাহি। পাঁহ। যজ্ঞম্। পাঁভি। বজ্ঞপতিমিতি। ঘক্ঞ--পতিম্। 
খাছ ওর ক্র গর (৩০ ০ ০০ শটে ও জা 

| 
পাতি । মাম। যজ্জঞনিনমিতি যজ্_--নিয়ম ॥ ১১ ॥ 

সং ০ 
ক 

মর্ধানুসারিণী-ব্াখ্যা। 

১। হে মনঃ! ত্বং “ক: (কলঙ্ককলুষিতঃ) “অসি” (ভবসি )) ত্বং “আখরেষ্ঠঃ 
( সৎকর্মমসহযুতঃ ইত্যর্থ:) ভন। অগ্রয়ে ( অগ্িদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঠ 
যদ্বা--ভগবতঃ গ্রীতিসাধনায় ইত্ড ভাবঃ) “ত্বা” (ত্বাং) “স্বাহা” (স্বাহামন্ত্রেণ বিনিযোজয়ামি, 

প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ) সুহুতমস্ত মম অনুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ)। 

অথবা! 

হে মনঃ!| ত্বং“আখরেষ্ঠ ( অঙ্গারসদৃশঃ ) “কৃষ্ণ ( কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থ; ) 

'অসি' ( তবসি ); অতঃ "ত্বা* (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমৌচনেন তব উৎকর্ষসাঁধনায় চ ইত্যর্থঃ ) 
অগ্রয়ে ( অগ্রিসংযোগায়, জ্ঞানাগিনা ইত্যর্থঃ ) স্বাহা (স্বাহামন্ত্েণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং 

নুসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ )। 
২। হেধীঃ! ত্বং “বেদি ( যজ্স্থানং, সংকর্শীশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) "অনি (ভবদি )) 

“বছিষে (সৎকর্ণসাধনায় ) "ত্বা” (ত্বাং) “ন্বাহা” (স্বাহামন্ত্রণ নিগ্সোজয়ামি), সুহুতং 
ুসিদ্ধং অস্ত মম সন্বর্পঃ উদ্বোধনযজঃ বা ইত্যর্থঃ )। 



২৩৬ ঘজধের্বদ-সংহিতা। [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

৩। হে মনঃ! ত্বং বর্চিঃ (দর্ভরপং, যজ্ঞাদিসৎকর্মসাধনং ইতি ভাবঃ) “অসি, 
( ভবদি )) 'ক্গ ভ্যঃ” € হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সৎকর্ম্সাধনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ ) “বা” ( ত্বাং ) “যাহা, 
(স্বাহামন্ত্রণ সুসংস্কৃতং করোমি ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্ত মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ )। 

৪| (ক) হে মম ভগবতসন্বন্ধি কর্ম! “তা (ত্বাং) “দিকে (ছ্যলোকাবস্থিতানাং 
দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ | 

(খ) হে মম ভগবৎসন্বদ্ধি কর্ম! "তা (ত্বাং) “অন্তরিক্ষায়। ( অন্তরিক্ষলোকে 

অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থ: ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ। 
(গ) হে মম ভগবৎসন্বন্ধি কর্ম! তব” (ত্বাং) "পৃথিব্যৈ" (পৃথিবীলোকে, ইহজজগতি 

ইত্যর্থঃ অবস্থিতানীং দেবভাবানাং লাভায়, ইতি ভাবঃ ) নিয়ৌজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ | 
৫1 প্পিতৃভ্যঃ ( পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্দিপ্ত ইত্যর্থঃ ) “স্বধা* (ম্বধা ব্রবীমি; তান্ 

আহ্বয়ামি) তেইপি মাঁং প্রাগুবন্ত ইতি ভাবঃ)7 অথবা, হে মম চিততবৃত্য়ঃ ! “পিতৃভ্য: 

( পিতৃপুরুষাণাং গ্রীতিসাধনায়, যদা-_পিতৃগুণানাং হৃদি উপজননায় ইতি ভাবঃ ) যুষ্সান্ “স্বধা, 

(স্বধামন্ত্রণ নিয়েজিতান্ কর্ম )। অতঃ যুয়ং “বরহিষদ্ধ্যঃ ( মম স্বরূপে বর্হিষি সঞ্জাতেভ্যঃ ইতি 

ভাবঃ ) “উর্গ” (রসম্বরূপঃ সংরক্ষকঃ আনন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ ) “ভব (সঞ্চর ইতি ভাব্ঃ); 

তাপিচ, হে শুদ্ধসব্বরূপাঃ পিতৃগুণাঁঃ ! “উজ্জী” ( বুম্মাকং সন্বন্ধিনাঃ বলপ্রাণরূপাঃ সত্বভাবপ্রবাহঃ 

ইত্যর্থ; ) পপৃথিবীং ( হৃদয়রূপং সদ্বৃত্তিমূলং উতি যাবৎ) গগচ্ছত” (প্রাপ্ু,বন্ত)। প্রীর্থনা- 

মুলকোহ্য়ং মন্ত্ঃ । পিতৃগুণাঃ তথা সত্বভাবাঃ যথা উপজয়ন্তি তথা সাঁধনায় অত্র সঙ্কল্নঃ বর্ততে। 

৬। হেমনঃ! তং বিষোঠ (ব্যাপকস্ত পরমেশ্বরস্ত, যাগাদিসৎকর্মানুষ্ঠানস্ত ইতি যাবৎ ) 

স্তপঠ ( ধারকঃ, সংরক্ষকঃ ইত্যর্থ: ) অসি? (ভবদি, ভব )। 

৭ | হে মনঃ! তব উর্ণ।ঘদসং, ( নিগ্ধপত্বভাবযুতং ) ভব; “দেবেভ্যঃ ( সর্বদেব্ভাবেভ্যঃ ) 

-স্বাসস্থং (স্থখব।সন্বরূপং কতুৎ ইতার্থঃ) তব” (তাং) স্িণামি' (আস্তীর্ করে!মি, বিনিযোজ- 

যামি ইতি ভাব্ঃ)। হে মনঃ ! ত্বাং শুদ্ধন্থসমন্বিতং তগ। দেববাসযোগ্যং করোমীতি ভাবঃ। 

৮। (ক) হে ভগবন্! ব্বং “ন্ধর্বাঃ (সর্বগঃ ) ববিশ্বীবন্থুঃ (বিশ্বব্যাপী ) “অপি, 

( ভবদি )) অতঃ “ঈ[ড়ত$ (স্তবনীয়ঃ ) ত্বং সন্ত্সহযুতঃ সন্ “নিশ্বন্মাৎ। ( সর্বম্মাৎ ) “ঈষত+, 

( শত্রোরাক্রণ।ৎ ) “যজমানস্ত? ( অর্টকম্ত ) “পরিধিরিড* ( সংরক্ষক ভব ইতি শেষঃ )। 

(থ) হে মনঃ অথবা শুদ্ধসন্ব! ত্বং “ইন্তস্তঁ (ভগবতঃ ) দক্ষিণ বাহুঃ, ( শ্রেষ্ঠাঙ্গ- 

স্বপ্নপঃ ) 'অপ্সি ( ভবসি )) “ঈড়িতঃ (সন্ভজনীয়) ত্বং জ্ঞানাগ্সিসংশ্রবযুতঃ ভূত্বা! 'জমানন্। 

( অর্চকম্ত ) 'পরিধিরিড, ( পরিরক্ষকঃ ভব ইতি শেষ )। 
(গ) হে মনঃ! “ক্বেণ ধর্দ্ণা” (তব সত্যধরন্্পালনফলেন ইত্যর্থঃ ) “মিত্রাবরুণৌ, 

(জ্ঞানভক্তীরপৌ দেবৌ, তগবদিভূতিদ্ধয় ) “তব (ত্বাং) 'উত্তরতঃ (শ্রেষ্ঠলোকে ) 

পরিধত্বাংং (সর্ধতৌভাবেন স্থাপরতাং ); ত্বমপি “ঈড়িতঃ (স্তবনীয়ঃ, সম্ভজনীয় 

জ্ঞানসহযুতঃ তৃত্বা ইত্যর্থঃ ) বিধিপূর্বকং “যজমানন্ত' ( অর্চকন্ত, মম ইতার্থঃ) “পরিধিরিড' 
(সংবক্ষকঃ ভব- শত্রোরাক্রমণাৎ ইতি শেষঃ )। 

৯1 হে মনঃ! “কন্তাশ্চিং (সর্কন্তাঃ দেববিভূৃত্যাঃ ইতি ভাবঃ) “অভিশক্তো। 



১ প্রগাঠক, ১১ অনুবাক ।]  কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র। ২৩৭ 

(সম্যক স্তত্যর্থং, অর্চনার্থং, ত্বয়ি প্রতি্ঠার্থ, ইতার্থঃ ) -ুর্ধ্যঃ ( পূর্ণজ্যোতিন্বরপঃ দেবঃ, 
স্বপ্রকাঁশ তগবান ইতি যাবৎ) 'পুরস্তাৎ ( অগ্রতঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) “তব! (ত্বাং) 
পাত, ( পাঁলয়তু, সংরক্ষতু ইতি ভাবঃ )। 

১০। “কবে” (ত্রিকালজ্ঞ ) 'অগ্নে (জ্ঞানম্বরূপ হে দেব 1) “ছ্যমস্তং (দীপ্তিমস্তং) 

“বৃহস্তং ( মহাস্তং) “বীতিহোত্রং ( অভীষ্টপূরকং ) "তব" (ত্বাং) “অধ্বরে? ( হিংসারহিতে 

সৎকর্্পণি, হ্ৃদ্দেশেব!। যজ্ঞে, ইতি যাবৎ) “সমিধীমহি” ( সম্যক দীপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ )। 
হে জনম্বরপ দেব! ত্বং অন্মাকং হাদি প্রদীপ্তঃ ভব ইতি ভাবঃ। 

+ ১১1 হে মম ভগবৎসন্ধন্ধযুতৌ জ্ঞানকর্মণী ! যুবাং পথিশো” (বিশ্বব্যাপকস্ত শুদ্ধসত্বন্ত ) 
যন্ত্রে ( নিয়ামকে, প্রজননহেতুভূতে ) সঃ ( ভবথ )। 

১২। হে মনঃ অথবা হে ধী! ত্বং বস্থনাঁং (বিশ্বেধাং সর্কেষাং নিবাসভৃতানাং দেবানাং 
দেব্ভাবানাং বা ইত্যর্থঃ) “রদ্রার্ণাং ( ঘোররূপাণাং, শক্র বিমর্দকানাং দেবানাং দেবভাবানাং 

বা ইতি ভাবঃ) “আদিত্যানাং ( জ্যোতিঃস্বরূপাণাং, জ্ঞানদায়কানাং দেবানাং দেবভাবানাং 

ব| ইতি ভাবঃ) “দদসি” ( অধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) “দীদ” (অধিতিষ্ঠ, প্রসর )। হে মনঃ! 

নিবাঁসভূতাঃ শক্রবিমর্দক1ঃ জ্যোতিম্বরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা পর্য্যাক্রমেণ শুদ্ধসত্বসধারেণ 
ত্বাং ভগবস্তং প্রাপয়ন্ত ইতি ভাবঃ। 

১৩। হেমমধী! ত্বং জজুমুঃ” (হবনপাত্রত্বরূপা ) অপিচ “উপভূৎ ( দেবাঁনাং সমীপে 
হবিধধারণকত্রী, সন্ভাবপোধিকা ইত্যর্থঃ ) “পবা” (নিত্যস্বরূপা সত্ৃভাবরূপা ইতি ভাবঃ ) “অসি, 
( ভবসি, ভব ইতি ভাঁবঃ )১ “নায্না” ( অভিথেয়েন ) "দ্বতাচী” ( হবিঃপুর্ণা, সত্বসমন্থিতা ইত্যার্থঃ) 

ভূত্বা পপ্রিয়েণ ( প্রিয়বস্তুনা ) “নায়” (অভিধেয়েন, আধারেণ সহেতি ভাবঃ ) “সদসি” ( আসনে, 

হৃদূরূপে অধিষ্ঠানে ইতি ভাবঃ) “সদ (অধিতিষ্ঠ)। হেধি! ত্বংসন্ভাবসমন্থিতা সতী মম 
হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ। 

১৪। বিষণ! (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) নসুকৃতন্ত ( সত্যস্বরূপত্ত শোতনকর্শাণঃ 
ইত্যর্থঃ) “লোকে” ( উৎপত্বিস্থান স্বরূপে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ ) “এতাঃ € নিত্যসত্যন্বরূপাঃ যে 
শুদ্ধসত্বাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) “অসদন্ (বর্তীন্তে ) “তা” (তান) “পাহি (রক্ষ)) বজ্ঞংঃ 
( সৎকর্্মং, সত্বাদীনাং কাধ্যং ) "পাহি (রক্ষ ); থজ্ঞপতিং ( যঙ্ঞাপালকং শুদ্ধসত্বং ) "পাঁহি, 

( সংরক্ষ ); যজ্ঞনিয়ং মাং (প্রীর্থনাকারকং মাং) “পাহি (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাৎ 

পরিজ্রায়ন্ব ত্বমিতি শেষ )1 ( ১অষ্টক--১প্রপাঠক--১১অন্ুবাক ) ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

১। হেমন! তুমি কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ; সৎকর্মাসহযুত হও | 
অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানম্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা- 

মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি অথবা পরিশুদ্ধ করিতেছি। 



২৩৮ যজুরবেবেদ-সংহিত। । [প্রথম কাণ্ড, প্রথমঅষ্টক। 

ৃ অথব। | 

হে মন! তুমি অঙ্গারসদূশ কলঙ্ককলুধিত হইয়া আছ। কলঙ্ক 
বিমোচনে তোমার উৎকর্ষপাধন জন্য অগ্রিসংযোগে (অর্থাৎ জ্ঞানাগ়িতে দগ্ধ 
করিয়া ) তোমাকে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ শ্ুসংস্কত করিতেছি। 

২। হে ধী! তুমি দেবীষ্বরূপ, সকর্মাশ্রয়ভীত। হও। সৎকর্ম 
সাধনের নিমিত্ত ( বহির ন্যায়) তোমাকে ম্বাহ। মন্ধরে নিয়োজিত ( স্থসংক্কত ) 

করিতেছি। (আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক )। 
৩। হেমন! দর্ভরূপ তুমি যজ্জাদি সংকন্মের সাধক হও । সংৎকর্মা- 

সাধনের নিমিভ্ত তোমাকে স্বাহামন্জ্ের দ্ধর। স্রসংস্কত করিতেছি । আমার 
অনুষ্ঠান স্থুসিদ্ধ হউক | 

৪ 1 (ক) হে আমার ভগবহসন্বদ্ধি কন্ম! তোমাকে ছ্যুলোকে অবস্থিত 

অর্থাৎ ছ্যুলোক-সন্বন্ধি দেবভাব-ল[ভের জন্য নিযুক্ত ( প্রেরণ) করিতেছি। 
(খ) হে আমর ভগবংসন্বন্ধি কম্ম! তোম।কে অন্তরিক্ষলে।কে অবস্থিত 

(অন্তরিক্ষ লোৌকসম্বন্ধি) দেবভাবসমৃহ লাভের নিমিত্ত নিয়েজিত 

(প্রেরণ) করিতেছি। 
(গ) হে আমার ভগবৎসন্বন্ধি কর্ম! তোমাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ 

ইহজগতে অবস্থিত ( ইহলোকসন্বন্ধি) দেবভব লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত 
(প্রেরণ ) করিতেছি । 

৫1 পিতৃগুণ-সমুহকে উদ্দেশ করিয়। “ম্বধা” উচ্চারণ করিতেছি । 

তদ্গুণাবলিকে আহ্বান করিতেছি ( গুণসমূহ আম।তে সঞ্জাত হউক )। 

অথব।হে আমার চিত্তরুর্ভিসমূহ ! মার পিতৃগুণসমূহ উৎপাদন জন্য 

(সন্ভাবপ্রাপ্তিকামনায়) স্বধা-মন্ত্রে চিএ [কে বিনিযুক্ত কবিতেছি ৷ তোমর! 
আমার হুদ্রূপ বহিসমূহে সঞ্জাত পিতৃগুণসমূহের রসম্বূপ পোঁষক অর্থাৎ 
পরমানন্দদাযক হইয়! সঞ্চারিত হও; অপিচ, হে গুদ্ধসত্তরূপ পিতৃগুণসমূহ ! 
তোমাঁদিগের সন্বন্ধি বলপ্রাণম্বরূপ সত্ৃপ্রবাহ আমার হুদয়প্জপ সদ্রৃত্তিমূলকে 

প্রাপ্ত হউক । (মন্ত্রটা প্রার্থনামুলক। পিতৃগুণ অর্থাং সত্বভাব সংজনন 
জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান )। 

৬। “হে মন! . তুমি সেই অনন্তম্বব্ূপ ভগবানের ধারক হও। অথব! 
তুমি যজ্ঞাঁদি মৎকর্মানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও । 



১ প্রপাঠক, ১১ অনুবাক | ] কৃষ্ণ-যজুব্বেদ-মন্ | ২৩৯ 

৭। হেমন! তুমিস্সিগ্ধ সত্তৃভাবযুত হও ; সর্ববদেব্ভাবের অবস্থান 
করিবার উদ্দেশ্ঠে তোমাকে আসনরূপে বিস্তূত করিতেছি । ( ভাব এই যে, 
হে মন! তোমাকে যেন শুদ্ধসত্ব্পমন্সিত দেববাসযোগ্য করি । ) 

৮। (ক) হে ভগবন্! আপনি সর্ববগ সর্বব্যাপী হয়েন। অতএব 
স্তবনীয় আপনি বিশ্বের সর্বপ্রকার শক্র হইতে অর্চকের সংরক্ষক হউন। 

খে) হে মন অথব। শুদ্ধসত্্ব! তৃমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুত্বরূপ (শ্রেষ্ঠ- 
অঙ্গ ) হও। অতএব, সম্ভজনীয তুমি (প্রজ্ঞান-সমন্সিত হুইয়। ) বিশ্বের 
সর্বপ্রকার শত্রু হইতে অচ্চকের সংরক্ষক হও । 

(গ) হে মন! তোমার সত্যধর্্-পালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রা- 
বরুণ দেবদ্য় তোমাকে সর্ববতোভাবে শ্রেষ্ঠ-লোকে স্থাপন করুন। তুমিও 
স্তবনীয় জ্ঞান-সহযুত হুইয়। শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্বপ্রকারে অর্চকের 
পরিরক্ষক হও ( অর্থাৎ রন্গ! কর)। 

৯। হে মন! সকল দেব-বিভূতির সম্যক্রূপে অর্চনার জন্য 
(প্রতিষ্ঠার জন্য ) সেই পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ সূর্ধ্যদেব (স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় 
ভগবান ) সর্ববতৌোভাঁবে তোমাকে পালন করুন । 

১০। হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব ! মহান এবং দীপ্তিমান্, 
আপনাকে আমার ইন্ট-লাভের জন্য, এই হিংসারহিত যজ্ঞে ( আমাঁর সৎ- 
কম্ম-নিবহে--আমার হদ্প্রদেশে ) প্রতিঠিত করিতেছি । 

১১। হে মম ভগবৎসন্বন্ধযুত জ্ঞান ও কন্ম! তোমর! বিশ্বব্যাপক 
শুদ্ধত্তের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপত্তি-হেতৃভূত হও । 

১২। হেমন! তুমি বিখের সকলের নিবাসভূত ( আশ্রয়ভূত ) দেব- 
গণের ( অর্থাৎ দেবভীবসমূহের ), শক্র-বিমর্দক ঘোররূপ দেবগণের ( দ্ঁব- 
ভাবসমুহের ) এবং জ্যোতিঃম্বরূপ ( জ্ঞানদায়ক ) দেবগণের ( অর্থাৎ দেব- 
ভীবসমূহের ) অধিষ্ঠানে প্রসারিত হও। (ভাব এই যে-_হে মন! নিবাঁস- 
হেতুভূত শক্র-বিমর্দক জ্যোতিঃম্বরূপ দেবভাঁবসমূহ পর্যায়ক্রমে তোমাতে 

শুদ্ধসত্বদধার দ্বার সভগবানকে প্রাপ্ত করান )। 0 
১৩। হে ধী! তুমি হবনপান্রস্বরূপা» সেবগণ-সমীপে হবিধারণকত্রাঁ 

অর্থাৎ সন্ভাব-পৌঁষিকা নিত্যন্বরূপা (সন্ভাবরূপা ) হও। নামে তুমিজুন্ 
অর্থাৎ হুঝিংপুর্ণ--সত্তসমদ্ধিত হুইয়া প্রিয়বন্তর আধার সভ্ভাঙখর সহি 



২৪০ যজুর্ধেবদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

'আমার হুদয়রূপ অধিষ্ঠানে ( আসনে ) অধিষ্ঠিত হও). (ভাব এই যে, 
হে ধী! তুমি সন্তাব-সমম্থিত হুইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও )। 

১৪। হে বিশ্বব্যাপক ভগবান! সত্য-ন্বরূপ সৎকর্ম্নের উৎপতি-স্থান 
আমার হৃদয়ে নিত্যসত্যন্বরূপা যে শুদ্ধসত্সমূহ বিরাজিত আছে, সেই 
সকলকে আপনি রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞকে ( সত্বাঁদির কার্ধ্যকে ) রক্ষা 
করুন ) আমার যজ্ঞপালক সন্ভীবকে রক্ষ। করুন; যজ্ঞকারী আমাকে রক্ষা 
করুন। (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--১১ অনুবাক ) ॥ 

০ গং 
০ 

ূ মন্ত্রভাব্যং ( সায়ণাচার্যযকূতং )। 

দশমেহম্ুবাক আজ্যহবিষো গ্রহণমুক্তং। একাদশ ইখাঁবহিঃপুর্বকং বেগ্ঠাং হবিরা- 
সাদনমুচ্যতে। তত্র কৃষ্ণোহস্তাখরেষ্ঠোইগ্রয় ইত্যান্ছৌ মন্ত্রঃ। ততঃ পূর্বমাপো দেবীরিত্যয়- 
মুদকাভিমন্ত্রণমন্ত্র আযম্লাতব্য ইত্যভিপ্রেত্য পুর্বববদ্যাচষ্টে__"আপো দেবীরগ্রেপুবো অগ্রেগুৰ 
ইত্যাহ। রূপমেবাহসামেতন্মহিমানং ব্যাঁচষ্টে। অগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাহ। 

অগ্র এব যজ্ঞং নয়স্তি। অগ্রে যজ্ঞপতিং। যুম্মানিন্দ্রোৎবূণীত বৃত্রতুর্য্যে যুয়মিন্ত্রমবৃণীধবং 

ৃতরতূর্ধ্য ইত্যাহ। বুত্রং হনিষ্যনিন্র আপো! বব্রে। আগো হেন্্রং বত্রিরে। সংজ্ঞামেবাহ- 
সামেততসামানং ব্যাচ্টে। প্রোক্ষিতাঃ স্থেত্যোাহ। তেনাহপঃ প্রোক্ষিতাঃ। (ব্রা 
কা ৩ প্র* ৩ অ* ৬) ইতি। 

১। পকৃষ্ণোইস্তাখরেষ্ঠোহগ্রয়ে ত্বা স্বাহা ।৮--কন্পঃ--“অথেখং বিস্রম্ত প্রোক্ষতি 

কষ্ঠোহন্তাথরেষ্ঠোহ্গয়ে ত্ব। স্বাহেতি' ইতি। হে ইখ্ ত্বং বক্িপ্রিয়তমত্বাতদভেদোপচারেণ 

কৃষ্ণো মৃগোহসি। তথা বনস্পতিস্থোসি। অতোহগ্রয়ে প্রিয়ং ত্বাং প্রোক্ষামি। তদেতৎ- 

কর্তব্যমিতি স্বকীয়! সরম্বতী ব্রতে। সোহয়মর্থঃ স্বাহাশব্ববাচ্যঃ। অত এবাগ্সিহোত্রব্রা্মণে 

প্রজীপতেঃ স্বকীয়য়া বাচা সহ সংবাদ এবমাম়ায়তে--“তং বাগভ্যবদজ্জুন্ধীতি। সোহব্রবীৎ। 

কন্বমসীতি। শ্বৈৰ তে বাগিত্যব্রবীৎ। সোহ্জুহোৎ স্বাহেতি” ইতি। অথব! নানার্থবাচী 
স্বাহাশব্খঃ প্রোক্ষণং ব্রতে। অথোক্তমন্ত্রীর্থ দর্শয়তি --"অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণ! রূপং 

কুত্বা॥ স বনম্পতীন্ প্রাবিশৎ। কৃষ্ঠোহস্তাখরেক্ঠোইগ্রয়ে ত্বা স্বাহেত্যাহ। অগ্রয় এবৈনং 

ভুষ্টং কয়োতি। অথো৷ অগ্নেরেব মেধমবরুন্ধে” (ব্রাৎ কা* ৩ প্রৎ ৩ আত৬) ইতি। 
২। প্বেদিরসি বহিষে ত্বা স্বাহা।”-_কল্পঃ-_“বেদিং প্রোক্ষতি বেদিরসি বহিষে তব 

স্বাহেতি” ইতি। হে বেদে ত্বং লব্বাংসি। “তদিমামবিন্বস্ত যদিমামবিন্দস্ত তথবেৈ 

বেদিত্বং ইতি শ্রতেঃ। অতো বহিষর্ণরয়িতুং ত্বাং প্রোক্ষামি। রূপকেণাৎধারাধেঘ্ভাবং 
দর্শরতি-ব্লেদিরসি বহিষে তব স্বাধেত্যাহ। প্রজা বৈ বছিঃ। পৃথিবী বেছিঃ |. প্রজা 
এব পৃথিব্যাং গ্রতিষ্ঠাপয়তি' (ব্রা কাণ ৩ প্রণৎ ৩ অত ৬) ইতি॥ 

৩। গ্বহিরসি ক্রগভ্যত্বা স্াহা ।”--কল্প:_স্বছিঃ প্রোক্ষতি বর্ধিরসি জগত্যনথ 
খ্বাহেভি”” ইতি। হে দর্ড বেদেত্বং বৃংহণমনি। অতন্বয্ি ক্রচঃ স্থাপন্িতূং ত্বাং প্রোক্ষামি। 



১ প্রপাঠক, ১১ অন্ুবাক। |]  কৃষ্ঃ-জুর্কেবেদ-মন্ত্র | - ২৪১ 

পুর্বববদাধারত্বং দর্শয়তি--“বহ্িরসি স্রগভ্যন্তা স্বাহেত্যাহ। প্রজা! বৈ বহিঃ । ইজমানঃ 

কচঃ। যজমানমেব প্রজাস্থ প্রতিষ্টাপয়তি”” (ব্রা কাণ ৩ প্র“ ৩ অ্৬) ইতি॥ 

৪1 পদিবে ত্বাইস্তরিক্ষায় ত্বা পৃরথব্যৈ ভা ।৮- কল্পঃ-ণ্অন্তর্কেদি পুরোগ্রস্থি 

বর্হিরাঁসাছ্চ দিবে ত্বেত্যগ্রং প্রোক্ষতি, ত্ুরিক্ষায় ত্বেত মধ্যং পৃথিব্যৈ ত্বেতি মূলং” 
হতি। বাঁহয্যৰ লে।কত্রয়ং ভাবয়ত্ব লোকা্থতা প্রোক্ষণস্তেত্যাহ--“দিবে ত্বাইস্তরিক্ষায় 

ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি বর্থিরাপাগ্ধ প্রোক্ষতি। এভ্য এবৈনল্লোৌকেভ্যঃ প্রোক্ষতি” (ব্রা, 

কাণ৩ প্রৎ ৩ অতণ৬) ইতি। বিধত্তে অথ ততঃ সহ ক্রচা পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং গ্রন্থিং 
প্রতুযুক্ষতি। প্রজা বৈ বর্থিঃ। যথা ুত্যে কাল আঃ পুরস্তাগ্ত্তি। তাদৃগেব তত” 

(ব্রা, কা ৩ প্র“ ৩ অত ৬) ইতি। অগ্রাদিত্রয়প্রোক্ষণনভ্তরং যঃ শেষস্তেন প্রোক্ষণ- 

শেষেণোদকেন স্বয়ং হস্তস্থিতপ্রোক্ষণপাত্রেণ সহ বর্হিষঃ পুরস্তাদ্ধন্তং এপার্য্যে।দকং বথা 
প্রত্যক্সিচ্তে তথোতক্ষিপেং। যথা মনুয্যাণ।ং গথ|দানাং চ প্রশ্ততিক।লে প্রথমত 

'আপো নির্গস্থন্তি ততপ্রোক্ষণং তাদৃগেন হবতি ॥ 

৫। পস্বধা পিতৃভ্য উর্গভব বহিষ্তা উচ্জ। পৃথিবীহ গচ্ছত।”'---কল্পঃ -অতিশিষ্টাঃ 

,প্রাক্ষণীনিনয়তি দঙ্গিণায়ে শ্রোণেরোওুরটৈ আনে বলা পিউভ্য উর্গৰ বর্হিষদ্ধ্য উজ্জ 

পৃথিবীং গচ্ছতেতি” ইতি । হে জল দয়া ত্বং পিতভ্যো দত্তসসি। অতো নহিষ্যবস্থিতেভ্যঃ 

পিতৃভ্যো রসরূপং ভব। হে জলাবয়বা ভব্দীয়োছবতরসরূপেণ পৃথিবীং গচ্ছত। মন্ত্র 
ব্যাখ্য।নপুর্বকং বিধ্তে-_“ম্বধ। পিতৃভ্য ইত্যাহ। স্ববাঁকারো হি পিতৃণাং। উর্গভব 

বহ্ষত্য ইতি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরেনরস্তৈ নিনয়তি সন্তত্যৈ। মাস! নৈ পিতরো বহিষদঃ | 
মাসীনেৰ প্রীণাতি। মাসা বা ওষবীর্বদয়ন্তি। মাপা; পচস্তি সমৃদ্ধ । অনতিস্কন্দন্হ 

পঞ্জীন্তো বর্ষতি। যত্রৈতদেবং ক্রিয়তে। উদ্জা পৃথিবীং গচ্ছতেত্য।হ। পৃথিব্যামেবোজ্জং 

দধাতি। তন্ম/ৎ পৃথিব্যা উজ্জা ভূগ্গতে” (ত্র(ৎ কা” ৩ প্র" ৩ আত ৬) ইতি। স্বধাঁকারঃ 
পিতৃণং প্রিয় ইত্যর্থো বাজপনেয়িনাং প্রসিদ্ধঃ। দেবা উপুজীবস্তি স্বাহাকারং চ 
বষটুকারং চ হস্তকারং মনুষ্যাঁঃ স্বধাকারং পিতর ইতি শ্র'তিঃ পূর্বমুদ|হতা। বেদেদ- 

ক্ষিণশ্োণিমারভ্যোত্বরশ্রোণিপধ্যস্তং নিনয়নেন যজমানস্তাবিচ্ছিন্না প্রজা ভবতি। মাসাভি- 

মানিদ্েবা এব বর্িষদঃ পিতর ইতি তশ্গ্রীতৌী সত্যামভিমস্তব্যকালাত্বকা মাঁস। 
ওষধীর্বদধয়িত্বা ফলং সম্পাদয়স্তি। ততোহনসমৃদ্ধিঃ। যশ্মিন্দেশে এতনিনয়নমেবং ক্রিয়তে 

তশ্মিন্দেশে পর্জন্ঠোইতিবৃষ্ট্যা সম্তমবিনাশয়ন্তগাকালং যথোঠিতং ব্যতি। উদকরসন্ত 
পৃথিবীগতত্বাৎ পৃথিবীজন্েনানরসেন জনা হে।গং সম্পানয়ান্ত। শৈথিল্যং বিধস্তে--গ্র স্থং 

বিশ্/সম্ঘতি। প্রঙ্জনরত্যৰ ত২৮ (বণ ক” ৩ প্রৎ ৩ অণ ৬) ইতি। বন্ধনরূপে 
গর্ভেহবস্থিতন্ত বার্ঘো বিঅ্ংননদেবোহ91মং | শিখিলগ্ত বিমোতনং বিবর্তে-ির্ধাং 
প্রাঞ্চমুদগ্ড়ং প্রত্যকনাযন্ছথত। তত্ব।ৎ প্রাচান৮ কেতে। : ধীরতে। প্রতীচীঃ প্রজা 

জায়ন্তে” (ত্রাণ কাণ ৩ প্র ৩ অণ৬) ইতি। পণ্ডাৎ প্র,ঞ্নুপযুহত।তি হি পূর্যং 
বিহিতন্ত. প্রাঞ্চমুদগ,ঢস্ত গ্রচথেরগ্রং হুত্বাধবুৎকথ্য প্রতাযুখত্বেন কর্ষেৎ। . 

৬। বিধেঃ শ১পোহনি।৮-াকমতদিবিষেনোঃ আপোহদীতি কর্ষন্িবাং্হবনীয়ং প্র 
কফস্যভুর্কেদ--০১ ূ | 



২৪২ যজুরেবদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

রন্তরুপাদত্ে” ইতি। হে প্রস্তর ত্বং ব্যাপিনো যক্তন্ত, সঙ্ঘাততরূপো ধারকোৎসি। 
তদেতদ্র্শয়তি_“বিষ্কোঃ স্তপোৎসীত্যাহ। যজ্ঞে। বৈ বিষুঃ। যন্ঞন্ত ধৃত্যৈ” (তরী, 

কাঁণ ৩ প্র” ৩ অৎ৬) হি ৷ ববন্তে_প্পুরস্তত প্রন্ত;ং গৃহতি। মুখ্যমেবৈনং করোতি” 

(ব্রাৎ ক* ৩ প্র“ ৩ অত ৬) ইঠি। বেদেঃ পুর্ধভ।গে ব্রঙ্গা যজমানো বা প্রস্তরং 

ধারয়েৎ। তচ্চ হ্ুত্রেহভিহি তং-প্রহ্গা গ্রস্তরং ধারয়তি জমানো বা” ইতি। ধারণায় 

মুখপমানমৌনতাং হস্তেনাভিনার ব্বত্তেইয়স্তং গৃহ্গাতি। প্রজাপতিনা যজ্জমুখেন 

সংদিতং+ (ত্রাণ কাণ ৩ প্র” ৩ অ০ ৬) ইতি। বেনিখননবাক্য ইবার়মভিনয়ঃ প্রাদেশমাত্র- 

পরত্বেন ব্যাখ্যেযঃ। তদেধানুষ্ঞ প্রশংসতি-এহয়ন্তং গৃহ্বাতি। যজ্ঞপরুষা সন্মিতং। ইয়ন্তং 

গৃহ্বাতি। এতাবদ্ধৈ পুরুষে বীর্ধ্যং। বী্ধ্যপংঘিতং” (ত্রাণ কা” ৩ প্রৎ ৩ অৎ ৬) ইতি। 

পরণঃ পর্ব । তচ্চ নক্পুরুষন্ত হজ্ঞকুর্পরয়োরুভয়তঃ গ্রাদেশমাত্রং ভবতি। প্রসারিতয়ো- 

রহ্ুষ্ঠকনিষ্ঠিকয়োরস্ুল্যোরধাবন্মপ্যং তাবদেব পুরুষে সামধ্যং, হানোপাদানাগ্ভশেষব্যাপারাণাং 
তব্রৈণ নিষ্পত্তেঃ। পক্ষান্তরং পিধত্তে-“অপরিমিতং গৃহাতি । 'অপরিমিতস্তাবরুদ্ধো” 

(ব্রা" কাঁণ ৩ প্র ৩ অ+ ৬) ইতি । ঘযাবত্যোন্নত্যে স্বন্ত সৌকর্য্যং তাবদেব গৃত্রীয়াৎ। 

তশ্যাঁপরিদিতসম্পত্তয়ে ভবতি। উতৎপবনহেত্বোঃ পবিব্রয়োঃ প্রস্তরে স্থাপনং বিধর্তে_ 

“তশ্মিন পবিত্রে অপিশ্থজতি | যজনানো বৈ প্রস্তরঃ| প্রাণাঁপানৌ পবিত্রে। যজমান 

এব প্রাণ।পানৌ দধাতি” (ব্রা কাণ ৩ প্রণ ৩ অত ৬) ইতি। প্রস্তরস্ত যজমানবদাজ্ঞ- 
সিদ্ধিহেতুতয়া তদভেদে।পচঢারঃ | 

৭। প্উর্ণা্দসং তা ভণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ |৮--কল্পঃ-“বর্হির্ধেগ্যাঁ. জ্তৃণাতি দেব- 
বর্থিরর্ণাত্রদসং তব ভবণামি স্বাসস্থং দেবেভ্য ইতি” ইতি। 

অত্র শাণান্তরানূমীরেণ দেববর্তিরিত্যেতৎপদং পুরিতং। হে দেববর্ধিত্বং কম্বলবন্ম ছুরূপং, 

দেবানাং স্ৃখেনাহসিতুং স্থানন্ধপং ত্বাং বেগ্ভাং স্তণানি। ব্যাচষ্টে__-“উর্ণাত্দ্সং তব! ভৃণামীত্যাহ | 

যথাযজুরেবৈতৎ। স্বাসস্থং দেবেভ্য ইত্যাহ। দেবেভ্য এবৈনৎস্বাসস্থং করোতি” (ব্রাৎ কাণ ৩ 
প্রৎ ৩ অত ৬) উতি। বিধত্বে--“বাহ্ঃ স্ণাতি। প্রজা বৈ বর্হঃ। পৃথিবী বেদিঃ। প্রজা 

এব পৃথিব্য।ং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রা* কাঁণ ৩ প্রৎ ৩ অণ ৬) ইতি। তত্রৈৰ বিশেষং বিধর্তে_ 
“আনতিদৃষ্ন৬. স্ণাতি। প্রজয়েবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্ঈং করোতি” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অন ৬) 

ইতি। ভূমিস্বন্নপমত্যন্তং যথা ন দৃষ্ঠতে তথা বহুলং স্তৃণীয়াৎ। বহুপ্রজাপশ্বীবৃতো যজমানোহপি 
বৈদেশিকৈররৃশ্মানঃ প্রভুর্ভবতি | 

৮| “গন্ধর্রবোংসি [বগ্থাবন্থরকিশ্ব ারীষতে। যজমানস্ত পরিধিরিড় ঈড়িত ইন্ত্রন্ত বাহুরসি 
(১) দক্ষিণে। ষজনানম্ত পরিখরিড় ঈড়িতো দিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্বাং গ্রবেণ ধর্মণা 

যজমানত্ত পা্বিরিড় ঈিতঃ।”--কর:অথ প্রস্তরপাণঃ প্রাগভিস্থপ্য পরবীন্পরিদধাতি 

গন্ধর্ববোহসি বিশ্বাবন্থ ব্বগ্থ মদীষতো যজগানস্ত পরিধিরিড় ঈড়িত ইতি মধ্যমমিত্ত্স্ত বাহুরসি 
দক্ষিণো যজমানস্ত পরিাবধরিড় ঈড়ত ইতি দক্ষিণ, মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্বরতঃ পরি ধত্তাং প্রবেণ 

ধর্মণা যজমানস্ত পরিধিরিড় ঈড়িত ইত্যুন্তরং/ ইতি। হে মধ্যমপরিধে ত্বং বিশ্বীবন্থুনামা 

গন্ধর্কোংদি তদদ্রক্ষকত্বাৎ। তেন সর্বস্মাদ্িংসক।ছুজমানস্ত পরিপোষকোত্ননরূপঃ স্ততো ভব। 



১প্রপাঠক, ১১ অনুবাক |] কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র ২৪৩ 

এবমৃত্বরয়োর্যোজ্যং। ক্ুবেণ ধর্ধণাইমুষীয়মাননিত্যকর্শ্মনিমিত্বং । বিধিপূর্ববকং ব্যাচষ্টে-_ 
“্ধারয়ন্প্রস্তরং পরিধীন্পরিদধাতি। যজমানে! বৈ প্রস্তরঃ। যজমান এব তৎক্পয়ং পরিধীন্ 

পরিদধাতি। গন্ধর্বোহসি বিশ্বাবস্ুরিত্যাহ | বিশ্বমেবাহযুরধজমানে দধাতি। ইন্ত্রস্ত বাহুরসি 

দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দবাতি। মিভ্রাবরূণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধ্তানিত্যহ। 

প্রাণাপানৌ মিত্রাবরূণৌ । প্রাণাপানাবেবাম্মিন দবাতি'” (বাণ কাঁণ ৩ প্রৎ ৩ অণ ৬) ইতি॥ 

৯॥ পনুর্য্যন্থা পুরস্তাৎ পাঁতু কন্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ 1”- বৌধায়নঃ--“অথ সৃর্যেণ পুরস্তাঁৎ 

পরিদধাতি ক্্যন্তা পুরস্তাৎ পাতু কন্তাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি”, ইতি। আপক্তত্ব_-“আঁহবনীয়- 

মভিমন্ত্য' ইতি। কম্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঁঃ সর্ধস্ত|! অপি হিংসায়াঃ। ছ'নেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে- 

“ুর্য্যত্বা পুরস্তাৎ পাত্বিত্যাহ। রক্ষসামপহতো। কন্তাশ্চিৰভিশস্ত্যা। ইত্যাহ। অপরিমিতা- 
দেবৈনং পাতি” (ব্রা কাণ ৩ প্রণ ৩ অণ ৬) ইতি ॥ 

১০। প্বীতিহোত্রং ত্বা কবে ছ্যমন্ত৬ সমিধীমহাগ্ে বৃহস্তমধবরে ।”--কল্পঃ_-“উির্ধে আঘার- 

সমিধাবাদধাতি বীতিহোত্রং তা কবে ছ্যুমন্ত৬ সমিধীমন্থাগ্নে বুহস্তমধ্বর ইতিঃ” ইতি । 

হে বিদব্গ্নে ত্বাঘধবরং নিমিত্তীকৃত্য সঘিধীমহি। কীদৃশং তাং বীতয়ে ব্যাগুয়ে সমৃদ্ধয়ে 
হোত্রং হোমো যন্ত তং বাতহোত্রং। এতমেবার্থং দর্শযতি-_বীঠিহোত্রং ত্বা কব হত্যাহ। 

অগ্নিমেব হোত্রেণ সমর্ধয়তি ! দ্যমন্ত অদ্ধীমহীতাহ সমিদ্ধ্যে। আগ্নে বুহন্তমধ্বর ইত্যাহ 

বৃদ্ধে” (ব্রাৎ কাঁণ ৩ প্র“ 5অ* ৬) ইতি॥ 

১১।  পবিশো যন্ত্রে স্ঃ 1" কল্পঃ_“অন্তর্েছযরীটীনগ্জে বিধতী তিরশ্টী আসাদয়তি বিশে! 

মন্ত্রে স্ক ইতি” ইতি । হে দা পে বিধৃত্যো যুবাং এজায়। নিয়।মিকে ভব্থঃ। এতদেব দশয়তি 

-_বিশো যন্ত্রে স্থ ইত্যাহ। (বিশাং বত্যৈ” (ত্রাণ কাঁণ ৩ ৩০ 9 অত ৬) ইতি । বিধত্তে- 

“উদীচীনাগ্রে নিদধাতি প্রতিঠিতো” (ব্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ 'অৎ ৬) হৃতি | 

১২। প্বন্থনা৬, রুদ্রাথ।াদিতা।ন1৬. পদমি সী””- কল্প£-বথন1৬. রদ্রাণাম।দি- 

ত্যানা৬. সদসি সীদেতি তয়োঃ গস্তরমভ্যাদধাতি” ইতি । বিধৃতিদ্বঘ্মেব সদ ইত্যতিপ্রেত্য।ইহ-- 

“ব্স্থনা৬, কুদ্রাণামাদিত্যানাী৬ নদমি সীদেত্যাহ। দেবতান।দেব সদনে প্রস্তর৬ সদয়তি* 
(ব্রাণ কাঁ* ৩ প্রণৎ ৩ অণ ৬) হ'ত॥ 

১৩। প্জুহ্রুপতৃদ্ধ বাপি 'তাচী নায়া প্রিয়েণ নায় প্রির্ে সদসি সীদ ৮ কল্প: 
“প্রস্তরে জুই৬. সাদয়তি জুইরদি 7ভাচী নায়া প্রিয়ণ নয়া প্রিরে সদসি সীদেত্যুন্তরামুপভূত- 
মুপভূদসি দ্বৃতাচী নায়! প্রিয়েন নায় প্রিয় মণি সীদেত্যুন্তর।ং বাং ফ্রব।হপি ঘ্বতাটী নায়া 

প্রিয়েণ নয়া প্রিয়ে সরসি সীদেতি” ইঠি। প্রথমদ্বিতীগয়ে।র'ল ঘ্ৃতাটীত্যাদিকমনুষজ্যতে। 

ব্যাচ্টে_““জুহরসি দ্বৃতাচী নায়েত্যাহ। অসৌ বৈ জুহ্ঃ। অন্তরিক্ষমুপভূৎ। পৃথিবী ধ্রবা। 

তাসামেতদেব প্রিয়ং নাম। যদ্ঘ্বতাচীতি। যদ্স্বত|চীত্যাহ। প্রিয়েণেবৈনা নায়! সাদয়তি+ 
( ব্রা" কাণ ৩ প্রৎ ৩ অ০ ৬) ইতি ॥ 

১৪। “এতা৷ অসদন্তস্কৃতন্ত লোকে তা৷ বিষ্ণ! পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি বজ্ঞপতিং পাহি 
মীং যজ্ঞনিয়ম্ ৮ -কল্প*--“অথ ক্রচঃ সন্না অভিমৃশত্যেত! অসদন্ত্সুক্কৃতস্ত লোকে তা বিষ্ণে 

পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং বজ্ঞন্য়মিতি” ইতি। লোকেইবশ্স্তাবি ফলং 



২৪৪ যভূর্ষেদ-সংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক | 

তদ্রপত্বেন ভ।বিতে প্রস্তরে ক্রচোহবস্থিত; | এভদেব দর্শয়তি--“এতা অসদন্তস্কৃতন্ত লোক 
ইত্যাহ। সত্যং বৈ সুক্কৃতন্ত লোকঃ। সত্য এবৈনাঃ সুরুতন্ত লোকে সাদয়তি। তা 

বিষে পাহীত্যাহ। বক্সে! বৈ বিধু। যজ্ঞন্ত ধৃত্যৈ। পাহি ষজ্তং পাহি ঘজ্ঞপতিং পাহি মাং 

যক্ঞনিয়নিত্যাহ। যজ্ঞায় বজম।নায়াহক্সমে। তেভ্য এবাই শিষম।শাস্তেইনার্ত্যৈ, (ত্রাণ কাঁ* ৩ 

গ্রৎ ৩'অৎ ৬) ইতি। ধৃতির্মজ্ঞপুকয কর্তৃক ক্কচাং পোষণং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ-- 

“কৃষও ইখাং বেধির্বোদিং বহির্নর্তিঃ সদুক্ঘতি। দিনেত্রিভিব্বর্হিষোহগ্রমধামূলানি চোক্ষতি ॥ ১ ॥ 

স্বধা শেষং ক্ষিপেছুমৌ বিষ্ণেঃ এরস্তরমূন্নয়েৎ। উর্ণা বর্হিস্ৃতিন্ধত্রিভিন্্ীন্পরিধীন্ক্ষিপেৎ ॥ ২। 
সথবে্যোহভিনন্ত্য পূর্াগ্রিং বীত্যাথারলমিবস্থীতিঃ | বিণে। আধার বিধৃতী বনু প্রস্তরল[দনম্ ॥ ৩ ।॥ 

জুহপঞরভিরাসাগ্ঘ ক্র এত্ত মন্ত্রয়েখ। একাদশান্গবাকেংস্িন্নীরিতা মন্ত্রবিংশতিঃ ॥ ৪0৮ ইতি। 
অথ মীমাংসা । 

প্রথমধ্যায়ন্ত চতুর্থপাঁদে চিন্তিতম্-_“যজম[নঃ প্রস্তরোহত্র গুণে বা নাম বা স্ততিঃ | 

সামানাধিকরণ্যেন স্তাবেকস্তান্তনানতা ॥ গুণো বা বজনানোহস্ত কার্ষ্যে প্রস্তবলক্ষিতে। অংশাং- 

শিশ্বাগ্থভাবেন পুর্ববন্নাত্র সংস্কতিঃ। ভর্থভেবাদনামত্্ং গুণস্চেতপ্রহ্বিয়েত সঃ। যাগসাধ- 

কতদ্বারা বিবেয় প্রস্তরস্ততিঃ১ ইতি ॥ উদঘায়।য়তে-বজম।নঃ প্রস্তর£৮, ইতি । তত্র জমানস্ত 

প্রস্তরশন্দো নাঘণেয়ং প্রস্তরস্ত ব। যজদীনশকে। নাছবেরং। কুতঃ। উদ্ভিদা যাগেনেত্যাদাবিৰ 

সাগানাধিকরণ্য।বিতোকঃ পক্ষঃ। 'গুণবিধিরেষ ইত্যপর্ঃ | তথাহগি যজমানকার্যো জপাদৌ 

প্রস্তরস্তাচেতনস্ত স।দর্ঘা।ভ।বাৎ প্রস্তরক।র্যে ক্রগ্ধারণ।দৌ যজমানন্ত শক্তত্ব(গ্াজমান+পো গুণো 

বিধীয়তে। এনং সতি পশ্চাজ তশ্ত প্রস্তরণনন্ত কার্ণালগগকতেইপি প্রথমঞ্জতো। যজমানশাদো 
মথাবুভ্তিউপিষ্যতি। ন ঢাত্র পুর্বান্থায়েন স্ততিঃ সম্ভবতি। ্ট|কপ|লদ্বাদশকপালয়েরিন গ্রস্তর- 

নজগানয়েরংশাংশিহাভাবাত। পবা ক্ষেপিঠা রেবতা?” “্রঙ্োহবরুদ্ধো”ত ইত্যািবৎ- 

স্তিরিতি চেক্স।  ক্ষিপ্র্থাদিবহ্ণ২কন্তচিদৃত্কর্ষগ্তাপ্রতীতেঃ।  তক্গান্নামগ্তণয়ে(রহ্ঠতরত্বমিতি 

প্রাণ্তে রানি তি করাও নামত্বং যুক্তং। গুণপক্ষে গো 

প্রহরণস্ত প্রস্তরবিধযত্বা্ছজানে প্রঙ্গতে সতি কর্মলোপঃ ম্তাৎ। তম্মীদিধেয়ঃ প্রস্তরো 

মজমানশবেন স্ত,য়তে। বথা সিংহো দেবদন্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ 

সিংহশব্দেন স্তু়তে তথ' যজঘ|নগুণেন বাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজ্সমানশন্দেন স্তয়তে। 
এবং “যঙ্জমানো বা এককপালঃ” ইত্যা'দয দ্টব্যুং ॥ 

তথ ব্যাকরণম্। 

কৃষ্তম্ত মৃগাখ্যা চেদ্দিতি কৃষ্ণশন্বস্তাইঢ্যাত্তঃ। আখরেষ্ঠ ইত্যত্র গ্রাতিপদিকস্বরেণ 

বা সমালম্বরেণ বা কুৎস্বরেণ বা কৃত্প্রত্যয়ান্তত্বেন থাথাদিস্বরেণ বাহস্তোদাততত্বং | 

বেদিশবস্তেন্প্রত্যয়ান্তত্বেনে নিৎন্বরঃ। বিষুশব্দো নুপ্রত্যয়াস্তঃ | স্তপশব্দো! বৃষ|দিঃ। 
উর্ণাশবস্ত বৃষাদিত্বাদাছ্যদ।ত্তত্বে সত্যুপমানপূর্বপদপ্রকুতিস্বরত্বং। স্বাসস্থমিত্যত্র “নঞ স্ুভ্যাং, 

(পাণ ৬২১৭২) ইত্যন্তোদাত্তঃ। বিশ্বাবন্থুরিত্যত্র প্বহুত্ীীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং, 

(পাণ এ২১*৬) ইতি পূর্বপদাস্তোদাত্ত্বং। ঈষতো যজমানস্তেত্যুভয়ত্র লসার্বধাতুক- 
ত্বরঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র দেব্তাছন্ছস্বরঃ ৷ উত্তরত ইত্যত্রাতস্থচ প্রত্যয়াস্তত্বেন চিৎস্বরঃ | 



১ প্রপাঠক, ১১ অন্ুবাক | ] কৃষ্জ-বজুর্ধবেদ-মন্ত্ | ২৪৫ 

ধর্মণেত্যত্র মনিন্প্রত্যয়াস্তত্বানিতখ্বরঃ | কৃুর্য্শন্দে নিপাতনাদাছ্যদাত্ঃ। কম্তা ইতাত্র 

সাবেকাচ ইতি বিভক্তের্দাত্তত্বে প্রাণ্তে “ন গোশ্বন্সাববর্ণরাডঙ কৃদ্ভ্যঃ” ( পা* ৬২১৮২) 
ইতি প্রথমৈকবচনে সাববর্ণান্তত্বেন নিবিধ্যতে। অভিশস্ত্যা ইত্যত্র তাদৌ চেতি গতেঃ 
গ্রকৃতিস্বরঃ। বীতিহোত্রমিত্যত্র “মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্বঃ” ( পাঁৎ ৩৩৯৩) 

ইতি বীধাতোকুদান্তত্বে ক্িন্প্রত্যয়ে সতি বনুত্রীহিম্বরঃ। দ্বৃতাচীত্যত্র ₹ৃৎস্বরঃ ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদীর্থপ্রকাশে কৃষ্ণযুর্কেরীয়তৈত্বিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমক1গড প্রথমপ্রপাঠকে একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥ 

১ কা 
১ 

মন্ত্রর্থ- »।লোচনা। 
৪ ০ 

দশম অন্ুুবাকে আজ্যহনিঃ গ্রহণমূলক মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে; আর, এই একাদশ 

অনুবাকে ইঞ্স এবং বর্ি সহিত ব্দৌতে হবিঃ স্থাপনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইধু বি 

ও হবিঃ গ্রহণের পূর্বে, “আপো! দেবী আগ্রেগুব প্রস্থতি মন্ত্রে তৎসমুদায়ে জল প্রক্ষেপ করিতে 

হয় ;--ভাষ্যানক্রমণিকাঁয় এতদিষয় পরিরৃষ্ট হয়। 

ভাষ্য|নুনারে প্রথম মন্ত্রটা “উধা” অর্থাৎ হেসের কাষ্ঠ সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র বেদি-সম্বোধনে 

এনং তৃতীয় মন্্ বহি” অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ কুশ সন্বেধনে প্রযুক্ত হইয়।ছে, বুঝা যাঁয়। সে মতে 

নঙ্ঞক1ষঠঠকে সম্বোধন করিগা প্রথম ঈগ্ছে বলা হইতেছে,হে বজ্ঞকাষ্ঠ! তুমি অগ্রির প্রিয় 

বলিয়া অভেদ উপচারে কৃষ্ণমৃগ হও। আর তুমি বনস্পতিস্থ অর্থাৎ বনম্পতির অঙ্গস্বরূপ। 
অতএব অগ্নির উদ্দেশে 'অগ্রির প্রি তোমাকে ( জল দ্বারা ) প্রোক্ষিত করিতেছি, এখানে 

কষ শন্দে কৃষ্ণবর্ণ বল! হইল না। ভাষ্যকার কারণ নির্দেশ করিলেন,_অস্তোদাত্ত কৃষ্ শব্ধ 

'আছ্যুদাত্ত বলিয়া মৃগবাঁটী হয়াছে। এই মন্ত্র শুক্লজূর্ববেদেও দেখিতে পাই। যজ্ঞকে “কৃষ্তবর্ণ, 

বলা হইল কেন, তংসম্বান্ধে নিয়লিখিত উপাখ্যান শুর্লুবজুর্ধেদে পরিদৃষ্ট হয়; বথা,-“একদা! যজ্ঞ, 
উপক্রান্ত (শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত ) হইয়া, অ।আুগে।পনের জন্য কৃষ্ণমূগন্ধপ ধারণ পূর্বক যজ্জীয় 
তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন রুক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইজন্ই 

'আখরে্ঠঃ পদ মন্ত্রে আছে; এনং ইপুকে “আখরেষ্ঠঃ বলা হইয়াছে। তাহা হইতে 
“কুষ্টোহস্াখরেষ্ঠঃ বাঁক্যের অর্থ হয়”_“মৃগন্ধপ ধাঁরণ পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত হে যক্ঞ” ইত্যানি। “অগ্রয়ে, হইতে “স্বাহ” পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ 
“তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্টে প্রীতিসহকারে প্রো্ষণ করিতেছি। তৃতীয় মন্ত্রে 

বেদিফে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে_“হে বেদি! তুমি লব্ধ অর্থাৎ বিস্তৃত হও । 
তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত কি বলিয়৷ তোমাকে গ্রীতিপহকারে প্রৌক্ষণ করিতেছি।* তৃতীয় 

মন্ত্রে কুশগুলিকে ( কুশের আটিকে ' সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,_হে দর্ভ ! তুমি বেদির 

বৃংহণ” হও) ক্রকৃধ(রণের নিমিত্ত তোমাকে গ্রীতিপুর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি |" 



২৪৬ যজুর্বেবেদ-সংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

প্রথম মন্ত্রের “কৃষঃ, পদে আমরা “কলঙ্ককলুষিতঃ অর্থ গ্রহণ করিলাম। আমর! এ পদেক় 
সহিত কুষ্ণমুগের কোনও সন্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। “আখরেষ্ঠঃ পদে আমর! দ্বিবিধ অর্থ 

গ্রহণ করিতে পরি। এক অর্থ--“সৎকর্শসত্যুতঃ ; “খ” অর্থাৎ স্বর্গদান করে--এই অর্থে 

থর শব “আহবনীয় অর্থ ছোতনা করে। দেই 'আহবনীর যাহাতে সর্ধতোভাবে আছে, 

তাহাই “আখরেঃঃ | “আখরেষ্ঠঃ পদের “সৎকর্খ্মসহযূত 'মর্থ ই সঙ্গত হয়। আর এক অর্থে 

এ পদে 'অঙ্গারসদৃশ” বুঝাঁইতেও পারে । “অগ্ররে' পদে “অগ্রিদেশায়” অথবা অগ্নিসংযোগের দ্বারা 
( বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ) 'অর্থ পরিগৃহীত হর । “অগ্রিদেবের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি 

সঞ্চারের জন্য অথবা ভগবানের গ্রীতির নিমিত্ত, মন, তোমাকে স্ুুসংস্কত করিতেছি অর্থাৎ 

ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছি*__-এইবূপ উক্তিই স্থুসঙ্গত। অঙ্গারসদৃশ রুষ্ণবর্ণ ( কলুষিত ) 
মন জ্ঞানের সাহাম্যেই, অঙ্গারে অগ্নিপ্রবেশের ম্যায়, উজ্জ্লত! প্রাপ্ত হয়। মনকে স্ুসংস্কৃত 

করিবার তাৎপর্য -জ্ঞনাগ্রির দার! নিশুদ্বীকত করা ।. মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত । দ্বিতীয় ও 

তীয় মন্ত্ও মনঃসম্বন্ধক্চচক | দ্বিতীয় মন্দের সন্বোপা -"ধী” পদ 'অধ্যাহার করিয়।ছি। বেদি' 

পদের সহিত উহার সন্বন্ধ রক্গা লঙ্গ্য । ভুীয় মন্ত্ের সম্বোধন “মন পদও “বহি* পদের সহিত 
সন্ধ রক্ষার পরিকল্পিত। ধলতঃ, মনষ্ট বেদি, মনই বজ্ঞস্থল ; মনই বি, 'মনই যজ্ঞাদি 
সংকর্শসাদক | হৃবনীয়দ।ন-পাত্রের ( কস্রকের ) সহযোগে যেমন বহিকে হোমাগ্িতে "অর্পণ 
কর] হয়, মনকে সেইকগভ!বে মৎকর্ম্নাপনের জন্য ভগবানে অর্পণ করা কর্তব্য | সুসংস্কৃত 

করিবার উদ্দেগ্ত--মনকে ভগবানে সঘর্গন কর।র আবণক | আঁগরা মানে করি, দ্বিতীয় 

তীয় মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্য ভু । 

চতুর্থ মন্বটীর তিনটী বিভাগ পরিকগ্গিত ভইয়াছে। ভাষ্যমতে এই অন্বের দারা ভস 
প্রক্মালন করিতে হয়। 'অগ্রারিয় প্রোক্ষণান্তুর সহির শেষ ভাগ গ্রহণ করিয়। প্রোক্ষণ শেষ 

জল এবং হস্তস্থিত প্রোক্গণপাত্র সহিত ছুই হস্ত সশ্মখে প্রসারণ করিতে হ্য়। তার পর 
এমনভাবে সেই জল নিঙ্গেপ করিতে হর, সাহা সে জল পশ্চাদ্দিকে যাইয়। পড়িতে পারে। 

ত্নুপারে মন্ত্রের অর্থ হয়»_-হে আপ! ন্বর্গলেকের অন্তরিক্ষলোকের এবং পৃথিবীর উদ্দেশে 

তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি ।” আগর! কিন্ত এ ভাব গ্রহণ করি না। 'আঁমাদের মতে এই 

মন্ত্রের লক্ষ্য--ভগবতৎসন্বন্ধযুত সংকর্ম । অর সেই কর্ধ-সাঁধনে সছ্ভাব-সঞ্চয়ের আকাজ্কাই মন্ত্রের 

বিভাগন্্য়ে প্রক।শ পাইয়।ছে বলিয়া মনে করি। কর্ম ভিন্ন সংসারে কাহারও গত্যন্তর নাই। 

যিনি ষে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কন তাহাকে করিতেই হইবে । তবে সে কর্ম এমন বন্ধ 

হওয়া চাই, যাহাতে সেই কর্মের ফলে জদয়ে সন্ভাবের সার হয়। ভগবৎসহযুত কর্্মই কর্ম । 

যাহাতে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়, সেই কর্মই সংসারবন্ধনছেদক, মোক্ষহেতুভৃত - পরম 
স্থখসপাধক। কর্ম ব্রদ্দোদ্ভবং বিদ্ধি” - শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবানের এই বাক্যেই স্বরূপ 
উপলব্ধ হইয়া থাকে। সং-কন্মেই ব্রহ্ম নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্মকর্ম-সাধনের 
উদ্বোধন!ই মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে । মন্ত্র বলিতেছেন,_-“যদ্দি সন্ভাবের কামন1 কর, ভগবানের 
গ্রীতিহেতুভূত কর্মের অনুষ্ঠান কর। সেই কর্মাই কর্ম। সেই কর্মই পরমসুখ সাধক-_সেই 
কর্মই পরম আনন্দদায়ক । 



১ প্রগঠিক, ১১ অনুবাক।]  কৃষ্$-যজুর্বেেদ-মন্তর। ২৪৭ 

পঞ্চম মন্ত্র উদক-সম্বোধনে বিনিযুক্ত । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে দক্সিণ মুখ হইয়া উত্তান হস্তে 
অঞ্জলি করিয়৷ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল গ্রদীন করিবে । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,--হে জল! 

পিভৃগণের উদ্দেশে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই বগিতে অবস্থিত বলিয়! তুমি 
পিতৃগণের রসন্বরূপ রক্ষক হও। হে জলাবয়ব, তোমাদিগের হইতে উদ্ভূত রস পৃথিবীতে গমন 

করুক ।+ এই মন্ত্রোচ্চ(রণে বেদির দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যস্ত জলধারা প্রদান করিতে 

হইবে। তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে ধজমানের প্রজার উৎপত্তি হয়। আমাদের মতে এই মন্ত্রে 

অনুষ্ঠানকারী পিতৃলেকের গুণরাশি অধিকার করিবার জন্য পিতৃগণের উদ্দেশ্রে “স্বধা” শব্দ উচ্চারণ 

করিতেছেন। পিতৃগুণ-_সস্ভাৰ হৃদয়ে উপজিত হইলে, মীনুষের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয়। 

এখাঁনে এ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত হইয়াছে । ভাষ্যমতে ষষ্ঠ মন্ত্রে গ্রস্তরকে এবং সপ্তম মন্ত্রে 

বহিকে সম্বোধন করা হইয়াছে । সেই সম্বোধন অনুসারে যষ্ঠ নন্ত্ের অর্থ হয়__“হে প্রস্তর ! তুমি 
ব্যাপক যজ্ঞের সংঘাতরূপ ধারক হও ।, সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,_-হহে দেনবহি ! তুমি সম্বলবৎ মৃদু 
অর্থাৎ কোমল হও। দেবগণের সুখে বাসধোঁগ্য স্কানরূপ তোমাকে বেদিতে আস্তীর্ণ করিতেছি । 

অর্থাৎ দেবতাগণ বসিবেন বলিয়া এই উর্ণাসন সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত করিতেছি” এই মন্ত্রে 

দারা বেদির উপরিভাগে কুশ বিস্তার করিতে হয়। আমরা মন্ব ছুইটাকে মনঃ সপ্বোধনে বিনিধুক্ত 

বলিয়া মনে করি। সেইরূপ সম্বোধনে মন্তরয়ের অন্তগত কয়েকটা শব্দের প্রতিও ভাব- 
সামঞ্জন্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সমীচীন স্থসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

ষ্ঠ মন্ত্রে মনকে “বিষ্শেঃ স্ত,পোহসি' বলা হইয়াছে। বিতর স্তপ বলিতে কি বুঝি? 
এতছুক্তিতে ছুই প্রকার ভাব মনে আসে। প্রথম--স্ত,প” শবে ধারক অর্থ গ্রহণ করিতে 

পারি) দ্বিতীয়_স্ত,প, শব্দে চূড়া অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথম অর্থে-_-£হে মন! 
তুমি পরমেশ্বরকে ধাঁরণ কর__এই ভাব আসে; দ্বিতীয় অর্থে_-বিষ্ণোঃ পদে যদি যত 
অর্থ গ্রহণ কার, তাহা! 'হইলে বলা যাইতে পারে,_মন! তুমি যজ্ঞের শিখা বাঁ চূড়া 
হও |” যজ্ঞের শিখা বা চুড়া_মন কিরূপে হইতে পারে? শিখা বা চুড়া শবে জ্জে 
প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আনে। বজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর 

না কেন, আহবনীয়রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল 
সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয়। মন ভগব্থকন্মে সম্পূর্ণরূপে ন্তন্ত হইলে, কোনও আহ্বনীয় 
সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। স্তরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায়। 

অতঃপর সপ্তম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। “উত্ণাত্রদসং পদের অর্থ-_ভাষ্যকারের 

ব্যাথ্যায়ই প্রকাশস্*কোমলতা-সম্পাদক। শুদ্ধসত্বভবের সঞ্চারেই মন শ্লিগ্ধ কোমলতা- 

সম্পন্ন হয়। মনকে কোমলতাসম্পন্ন হইতে হইবে বলার তাৎপর্য এই যেমন ধেন 
পিগ্ধসত্বভাবের অবিকারী হয়। দ্রেবগণের বা দেবভাবের আবাসস্থানরূপে মনকে 

আসনভাবে বিস্তৃত করিতে পাঁরাই স্থসঙ্গত উপমা । যত কিছু স্থুকোমল স্ুদৃপ্ত আসন বিস্তৃত 

কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন-_স্তুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ 

নহে। মন্ত্রে প্রথমে তাই বলা হইল,_-“মন তুমি শ্িগ্ধসত্বভাবপূর্ণ হও । তার পর বলা 

হইল--“তোমায় দেবতাদের স্ুখবাসের জন্ত বিস্তৃত করিতেছি। পর পর বাক্যের সুন্দর 



২৪৮ যজুরেরেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

সামঞ্ন্ত লক্ষিত হইবে। মন্ত্রে মনকে শুদ্ধসত্তৃভাবান্বিত হওয়ার জন্য উদবুদ্ধ করা হুইয়াছে। 
প্রস্তর আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসং-কর্ম্ের দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। 
কিন্ত তাহাকে ভগবৎকার্যে নিয়োজিত, স্বভাবে ভাবান্বিত করিতে পারিলে সেই আবার 
কোমলতা প্রা্ড হয়। প্রস্তর-আনন হইয়াও উর্ণ-*াভের তত্তর ন্যায় কোমলামন হইতে 

পারিবে, _এতদ্বাক্যের মর্ম এই যে,--শুদ্ধসন্ত্-ভাবের আবাঁর-স্বরূপ হইলে, এই ঘনই দেবগণের 

অভ্র্থনার জন্ত অ।সন-স্বপ্নপ বিস্তৃত হইতে পারে ।  তধন সব্ধদেবগণ, সর্বদেবভাবসমূহ 

আপনিই আসিয়া তাহ[তে অধিষ্ঠিত হঠবেন। তখন, তাহারাই আশ্রয় স্থান্ভূত হহবেন, তখন 

তাহারাই শাসক-স্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সংপথে পরিচালিত করিবেন, তখন 
তাহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। 

তার পর অষ্টম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। আসন বস্তুত হহল ) দেবত। অ।সিয়। সে আপনে 

উপবেশন করিবেন। কিন্তু সংশর. নি শক্র আসিয়া উপদ্রব করে, আর সেইজন্তই যদি 
সেখানে দেবতার অধিষ্ঠঠন না হয়! তা বল] হইল,--“ভগবান হিংসকগণের 'আক্রনণ হইতে 

যেন তাহাকে রক্ষা করেন” ভাষ্খমতে এই মন্ত্র পরিধি সঞ্জোধনে নিনিধুভ্ত । বেদীর পশ্চিম 

দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকের পরিধি নির্দেশ করিরা, সেই পরিধিত্রয়কে সম্বোধন-পুর্বক এই মন্ত্রের 

বিভাগত্রয় বিহিত হইয়াছে । ভাষ্যান্নারে নন্ধের যে 'অর্থ অধ্যাঙ্ৃত হয়, তাহ| এই হে মন্য 

পরিধি ! তুমি বিশ্বা বস্থু নামক গন্ধব্ব হও; সকল বিপ্ন নিবারণ জন্ত সেই গন্ধর্ব তোম।কে রঙ্গ 

করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজমানেরও পরিধি । স্থৃতরাং শক্রর আক্রমণ হইতে 

যজমানকে রক্ষা কর।” দ্বিতীক়াংশে দক্ষিণ এবং তৃতীয় অংশের উত্তর পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, 

এক একই ভাবের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রী গভীর ভাব- 
স্কোতক। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সর্বব্যাপী সর্ধগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শক্রনাশের 

প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে,--"মন ! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল 

প্রকার শক্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিঝ। সর্তৌভাবে রক্ষা করুন কি শক্র, কেমন প্রকার শত্র _ 

মন্ত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যাঁয়। মন যখন অজ্ঞানতাঁর অন্ধকারে সদাচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশক্র 

তাহাকে আক্রমণ করিয়। বসে। তাহাদের কবল হইতে মন্ যাহাতে পরিত্রাণ লাভ করে, 

প্রার্থনায় সেই আকাজ্ঞাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ 
পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চনাকারীর সংরক্ষক হইক্! দাঁড়ায় । চারি পার্থে গতি- 
পথে অগ্নি গ্রজ্ালিত করিয়! রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না) সেইরূপ জ্ঞান- 

পরিধি বিস্তৃত করিতে গিলে, রিপুবর্গ আমিয়! কথনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে মদর্থ হয় না। 

মন্ত্রের গ্রথমাংশে এই ছুই ভাবই প্রকাশ পাইয়ছে। ভগবান জ্ঞানালোকক্ধপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 

হউন, সাধকের চিত্ত আপন|-আঁপনিই রর্গীপ্রপ্ত হউক। ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য | 

দ্বিতীয় অংশে এ ভাব অধিকতর প্রশ্ষুট। এখানে মনকে বলা হইতেছে+_মন, তুমি 

ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গশ্বর্ূপ হও।” তাহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সংস্বরূপ 

সত্বভাঁবময়। হাদয়ে সত্বভাবের বিকাশই, তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি | 

শুদ্ধসত্বভাবের অধিকারী হইলেই ভগবানের শ্রে্ অঙ্গ হওয়া! যায়। তাহা! হুইলেই--সেই . ভাব 



 পরপাঠিক, ১৯ অনুবাক। ] কৃষ-য্তুর্বেবদ-মন্ত্র | ২৪৯ 

আদিলেই-_বিশবের সকল শঙ্ষ হইতে রক্ষা প.ওতা যার। মন্ত্রের ভূতীয়াংশে হারও ম্প্ট করিয়া 

এ কযাই বলা হঈয়ছে। কি করিলে ভগবানের শমুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর. “ধ্রবেণ 

ধরণ” ; অর্থাৎ, সত্য-বর্মপালন দ্বার| জ/নভক্তি-স$।রর ভগবদ্ধিভূতি-ব্প দিত্াবরুণ, 

অর্চনাকারীকে শ্রেঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শর হিংসা হইতে 

পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সতাধন্ম পালন করিতে পারিলে, হায় জ্ঞান-ভত্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, 
আপনিই শ্রেষ্ঠলে।ক-প্রার্থি ঘটে । শন্ঘর আগমনের পথে াপনা-মাপনিই বাধা উপস্থত হয়। 

সর্বশক্রুর আক্রমণ হইতে ভগবান সাধককে রক্ষা করেন। 

তার পর নবম মন্ত্র। আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই চন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। 

'তদনুলারে মন্ত্রের অর্থ,হে আহবনীয় ! পুোঁভাগের সকল ওকার বিদ্প হইতে সৃুর্য।দেব 

তোমাকে রক্ষা করুন|” আমানের মতে মন্ত্রী মনঃ-সম্বো+ন-মুলক | মনই জয়ে জ্ঞ।নাগি 

প্রজলিত করে। মন যদি আহবনীয় হয়--দন বাদ সঘিব হয়) জ্ঞ।নাগ্রি জ্বঠাই জলিয়া 

উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্রি-সংযোগে আপনিই প্রজ্বলিত হঈয়া জাপনাতেই তাপনি আলোকিত 

হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্রিনংযোগে ভাপনাকেই তাপনি প্রজ্ষজলিত করিয়া উচ্ছলত। লাভ করে। 

এ পঞ্ষে মনের মহিত মমিবের সাপৃগ্ত 'অতি স্ুনঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তদনুলারে মন্তরট 
যথা প্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি । মন সহন| জ্ঞানসথের পথিক হইতে চাহে না। 

নানা গ্রালোভন বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার “চষ্টা করে। সেক্ষেত্রে 

জানাধার ভগবানের করুণ] প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সেই 

প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়ান্ে। জ্ঞানাধান পেই দেবতা, হৃদরে সকল দেববিভূতির 

বিকাশপক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবছাবে উদ্বুদ্ধ করুন, ইহাই এখানকার প্রার্থনা । 

দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে পাওয়া যায় না,_এই তত্বই এখানে প্রকটিত। 
দশম মন্ত্রী সনিধ স্থাপন বিষয়ক। প্রহীত হয়,এই চন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রথম 
পরিধির ( হোমকুণ্ড বিভাগের ) উপর প্রহলিত সদিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, 

মন্ত্রের মর্মাথ এই বে, অগ্রিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,-হে অগ্নি! এই যজ্ঞে 

তোমাকে প্রজ্ালিত করিতেছি । তুমি কৰি, তুমি বীতিহোত্র, তু'ন দীস্তিগূন, তুমি মহান, 
ইত্যাদি। বহির্যজ্ঞ ও অন্র্যজ্ঞ-_-যজ্ঞ ছুই প্রকার। এক যজ্ঞে সাক্ষাৎ জলস্ত অগ্নিকে 
সধ্থোধন কর! হর) অন্য যক্তে, এই চ্খক্ষুর অনৃশ্ত লোকলোচনের বহির্ভ ত, অত্তু্টির 
অন্তর্গত, ধ্যানধারণীর বশিষরীভৃত দেবন্াকে সন্বোপন কটা হয়া থকে । প্রথম প্রকারের 
সম্বোধন--ছুল বস্তর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ) পরিদএম।ন স্ুল পদ,থ-নমূহই তাহাতে শাহছুতি 

প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সম্োধন- নেই জোক।তীত হুক্মতস ) শতর।ং তাহার 

আহবলীয় সাঙগ্রীও হক্ম-_হুক্মাতিশক্ম সাংগ্রী। মন্্রুটী ছুগ যুজ্ঞট সংডাবে প্রযুক্ত 

হইতে পারে।. উত্ভতার ভাভাত্তরে «নই সার্বজনীন ভাব শিগিত রহিয়াছে! এহে তগ্নে! 

তোমাকে প্রঙ্াণিত করিতেন”, প্রজ্লিত সমিব-স্তে এপ ভবের উত্তও এই *চহ্ার্থ 

প্রকাশ পাইতে পারে। আবার, ' ন্গাদার এই জন্তর্রে, হাচার এই 'সংকন্মনিবহের, 
মধ্যে, আমার এই হাদপ্রবেশে, আ(পিনাতক প্রি ব ক'রতে ৮ম এ ভ|বও পরিব্য্ত 
কয বেদ ১৩২ 



২৫০ যক্বর্বেবেদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমনই ভাবে সনিবন্ধ যে, সকল সংকর্টের অন্নষ্ঠানেই 
এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। “অতএব জলন্ত সমিধের দ্বারা তোমাকে 
জাল।ইতেছি*_চন্তার্থ এক্খপ না হইয়া, “তামার সর্কভীষ্টসিদ্ধির কামনায় আমার সর্বকর্শে 

তোমাকে প্রতিষিত করিতেছি+-_এইরূপ হওয়াই সঙ্গত মনে করি। প্রার্থনা এই যে,-- 

“হে ভগবন্! আপনি আমার সর্বকর্মটে জ্ঞানদূপে চিরদীপ্যমান্ হউন, 
একাদশ মন্ত্রে দ্ভ-নির্দিত বিধৃতিদ্ধয়ের দম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,-ছে দর্ভ- 

নির্পিত বিধৃতিদ্বয়! তোমরা গুজাগণের নিয়ামক হও । আমাদের মতে, মন্ত্রে জ্ঞান ও 

কর্মের সমন্ধ হুচিত হইয়াছে । মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,_“হে ভগবংসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম | 
তোমণ! শুদ্ধসব্ের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপাদক হও। জ্ঞান ও কর্ম সৎসঘ্বন্ধে নিয়োজিত হইলে, 

সদ্ভাবের উদয় হয়,-এ তত্ব তনেকত্র বিশদীরুত হইয়াছে। জ্ঞান কর্মের নিয়ামক, সজ জ্ঞান- 

সমন্বিত কর্ম সন্ভাবের জনক। সদ্ভীবের জনন ও পোষণই তগবদুদদগ্ঠে নিয়োজিত কর্ের 

মুখ্য উদ্দেগ্ত । ভাব এই যে,জ্ঞান ও কর্মের প্রন্তাবে, হৃদয়ে যেন সস্ভাবের সঞ্চার হয়। 

দ্বদশ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ। “আদিত্য, বস্থ ও রদ্রের সদনে প্রস্তর গ্রহণ করিতেছি 

অর্থাৎ আদিত্য বস্ত্র এবং রুদ্র (সবনত্য়ভিমানী দেবতাত্রয় ), হে প্রস্তর, তোমাতে আসিয়া 

উপবেশন করুন|” তাদের মতে, এই মন্ত্রে বী' কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। “বস্নাং) 

রুদ্রাণাং আঁদিতা।নাং-এই যে হিনকালাভিমানী ভ্রিবিধ দেবগণের জধিষ্ঠান কল্পনা, তাহার 

মর্ম এই যে, সকল কালে তিনিই তাঁশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদও পরিচালনায় কুপথ হইতে 

ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হুইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রে 
সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 

অতঃপর ত্রয়ে।দশ ও চতুর্দশ মন্ত্রঘয়ের ভাব উপলব্ধ করুন। ভাষ্যকারের মতে,-_ত্রয়োদশ 

মন্ত্র ক্রকের (জহুর) সন্বে(ধনে এবং শেষ মন্ত্র হবিঃ-সম্বেধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে । ভাষ্যকারের 

এই অভিমত-ক্রমে ত্রয়োদশ মন্দের যে অর্থ হয়, নিয়ে তাহা বিবৃত করিতেছি । মন্ত্রের অর্থ,_- 

“তোমার নাম জুছ?) তুমি দ্বৃতপুর্ণ৷ হইয়া থাক | সেই দেববল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তর- 

লক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর ।” গৃপ্রয়েণ ধায়” পৰদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের 

গ্রমাণ তুগিয়৷ বলিয়াছেন,_“প্রিয়ধাম শব্দে তাজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে” উপভূৎধারণও 
এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য । “উপভূতৎ শব্দের অর্থ_যাহ! সমীপে থাকিয়া তাজ্যকে ধারণ করে। 
উপভূৎ ভিন্ন “ঞ্রুবাঃ নামক অপর একটা সাম্গ্রীও এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। যাহা "স্থিরতা- 

বিশিষ্ট, তাহ।ই প্রুবা--ভয্যুক।বের ইহাই অ।ভমত। হোমের জন্ত যেমন জুনুর ও উপভৃতের 

চলন বা চাঞ্চল্য বিগ্াম[ন, ফ্রবার তাহা নাই। হির বলিয়। ইহার নম প্রুবা। মন্ত্রের তাৎপর্য্য -. 

£তোনার নাম উপভূৎ বা ফ্রবা? তুমি ঘ্বতপূর্ণ হইয়া থাক) তুমি উপবেশন কর। প্প্রয়েণ 
ধায় প্রভৃতি মন্ত্রে হবিকে বেদীতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অর্থ,--হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম 

অর্থাং আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।, “এতা অসদন+ প্রভৃতি মন্ত্রে 

পাত্রস্থিত হবিকে জুহু প্রভৃতির সহিত বেদিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। যজজপুরুষ অর্থাৎ যজমান 

এই মন্ত্রের খারা কচ পেষণ করিবেন--হত্রে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চগুর্দশ মন্ত্রে, 'লু্কৃত 



$ প্রগাঠক, ১১ অনুবাক |] কৃষ্ণ-যভ্র্ষেবদ-মন্ত্র | ২৫১ 

অর্থাৎ অবগ্রন্তীবী ফলবিশিষ্ট বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সকল হুবিঃ বর্তমান 

রহিয়াছে, হে বাপক বঙ্গপুক্ষ বিঝ্ু, আপনি তৎংসমুগয় হবিকে রক্ষা করুন, যজ্কে 
রক্ষা করুন, যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞনীয়কে রক্ষা করুন+,--এই ভাব ভাষ্ভাষে 
উপলব্ধ হয়। 

আনরা বলি, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়ছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,- “হে 

ধী! তোমার বাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্ত আহুতি প্রনন্ত হইয়া থাকে । অতএব তুমিই 

প্রকৃত হবনপাত্রত্বন্ধপা ৷ তুমি সর্ব ই শুদ্ধনবভাবাস্বিতা হইয়া থাক। প্রিয় বস্তর আধার 
শুদ্ধসত্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আমার হদর-মাননে উপবেশন কর মন্ত্রে ধীর নাম- 
বিশেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উহাকে “উপভৃং হও” বলা হইয়াছে । “উপ' শঙ্গের অর্থ 

“সমীপে এবং “ভূ” শব্ষের অর্থ ধারণ ও পোষণ” মুলক, এখন বিবেচনা করিতে হইবে-এস্কলে 

ধী কাহার সমীপে কোন্ বস্ত ধারণ বা পোষণ করিবে? উহাতে প্রতীত হয় যে, ধী-ই দেব- 

সমীপে হবনীয় ধারণকত্রা না হৃদয়ে সষ্ভাব দেখবিভৃতি আপ্দর পোফিকা। ধীর ন্যায় দেবতার 
নিকট হবনীয় ধারণকত্রা ব: হ্বদয়ে সষ্ভাব-পে।বিক। আর কে আছে? মগ্েধীকে বা” নামে 

শভিহিত করা হইনাছে, সনুঙগাবান্িত| বী হায়ে অধিঠিত হইলে, সাধকের ক্রমশঃ উচ্চ 'অবস্থা- 

সকল করায়ত্ত হইয়। থানে। তাহার পতনাখঙ্কা একেবা?রই তিরোহত হয়। উক্ত ধী 
একবার হৃদয়ে আনন লা করিলে আর বিচলিত হয় না। তখনই “ফ্রবা আখা! প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে | এই অবস্থাই দীর তৃতীর অবস্থা । জুন, উপভূৎ এবং ঞ্রুবা ধীর এই তিন নামে 

বা অবস্থায়, সাধনার তিনটা গ্রপর্ণ্যায় প্রকাশ করিতেছে । “বী' যখন সন্ভাবসমন্থিতা হইতে 
পারে, তথন তাহাকে “ভু, নামে অভিহিত করা হয়। তারপর সেই সপ্তাব যখন 

সে পৌধণ করে, তখন তাহার নাম--উপভৃৎ্ অর্থাৎ সদ্ভাবপোধিকা | তাহার উৎকর্ষের 

তৃতীয় অবস্থা_“ঞরবা” ; তগন তাঁহার সত্তাব অটল ভাচঞ্চল ভাবে স্থিতি লাভ করে। 
মন্ত্রে ত্র তিনের সমন্বয়ে স.্ন্ত স।ধিত হইয়াছে) অর্থাৎ এ না ধীকে হৃদ 

প্রতিষ্ঠিত করিধার প্রার্থনা € শীশ পাইয়াছে। 

চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্রের তর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, সাধক এ ত্রিভাবান্ছিত 
ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মন্ত্রে যেন পূর্ববর্তী চন্ত্রসমূহের উপসংহা" 
হইয়াছে । মন্ত্র যেন বলিতেছেন,_হে ধী! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচ 
শুদ্ধসত্বাদির সহিত আমার হৃদয়ন্ূপ আসনে অধিঠিত হও। এই আসন তোমার সখা 

নায় প্রিয় হউক। উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা। কি জানি 
মায়ার প্রভাবে স্মৃতি যদি আচ্ছন্ন হয়, তাহার অব্যর্থ কুহকে স্ুমতির প্রিয় সহচ 

শুদ্ধসত্বাদি সভভীবসমূহ যদি বিলু্ত হইতে বসে) তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রা 
' ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,--হে বিষুর! আপনি যে সম 

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন! আপনি যে যজ্ঞপুরুষ! আঁপনি যে সত্বের উৎপতিস্থান-স্ব্ণপ 

আমার হর্দেশে যে শুদ্ধসত্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন) সন্বভাবাদি' 

কার্ধ্যপোষক যজ্তপতিরপ সন্ভাবকে রক্ষা করুন। হে দেব! আপনার অব্র্থ রঙ্গ 



২৫২ . ঘহূর্কেদ-সংহিভা। [প্রথম কাঁও, প্রথম তষ্ঠক। 

প্রচাবে আমার চির-হায়াস-্পঞ্চিত সন্তাষ যেম সহচরবর্গের সহ্ত শরক্ষিত . হইয় 

গকে 1 পরিশেষে মন্ত্রে সাক ভগব।দের নিকট তায্মসম্বন্িতণী চরম প্রার্থনা জ্ঞাপন 

করিতেছেন। সাধক, সানার চরম সীচা ভগানে তাহ্ুজ্দর্গনহপ নববিধ ভত্তির চরম 

ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবক এখানে গ্ভগধানে তর্ধস্ব হস্ত বরিয়া নিজের 

চিন্তা হইতে আাবাহতি লাভ করিতেছেন ; বহিতিছেনহে ভগহন) হজ্ঞনীয় ভামাকে 

পরিত্রাণ করুন !, শ্রীম্ডগব্দগীতার যে সার শিদ্দ'--চাধকের যে চরম প্রার্থনা, এখানে 

সেই প্রীর্থনাই ফুটিগা বাহির হইয়াছে। শীতায় ভ্রীঘগবান বাল্য়ী,ছন,-- 

“ঈশ্বরঃ সর্বাভৃভানাং হদেশেহর্ন তিষ্ঠীতি। ভাময়ন্ সর্বভূত্তানি যঙ্তারঢ়ানি মায়া | 

তমেব শরণং গচ্ছ মর্ব্বভীবেন ভারত । তও্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং গ্থানং গ্রাঙ্গ্যাস শ্বাশবতম্॥ 

মন্মনা ভব মন্তত্ত] হদযাজী দাং নঃশুরু। চামেব্ষ্যৈসি সতাং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ 

সর্ববধন্ব।ন্ পারত্যজা চাঁচেকং শরণ হজ । তং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িম্যামি ম। শুচ॥” 
অর্থাৎ,--"হে অর্জুন, ঈশ্বর চায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ ভূতসক্লকে (হুত্রধরের 
হ্যায়) তত্তৎকর্মে প্রবঞ্টিত করিয়া সর্ধভূতের হৃদয়ে ভব্স্থান করিতেছেন। হে ভারত, 

সর্বতৌভাবে (তোমার ভালই হউক, ভার দন্দই হউক) তাহাকেই শরণ লও। 

তহায় প্রদাদদে পরম শান্ত এবং নিত্য চান প্রাপ্ত হইবে। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভত্ত 

৪ আমারই উপাসক ত৪) ভামলাকেই নমস্কার কর, তাহ! হইলে আমাকেই পাইবে। ইহা 

তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। যেহেতু তুমি তাদার প্রিয়। সকল ধর্শ 

পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে পরচাহ।কে তাশ্য় কর; তাঁমি তোমাকে সকল পাপ 
হইতে মুক্ত করিব) শোক করিও না।” এই বুৰিয়াই সাধক ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ 

করিতেছেন। গানুষ নির্ভর করিতে পারে না) তাই সংসার-যন্্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে; 

তাই “আদার আমার” তাহংজ্ঞানে সে কেবলই চোহপন্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে । কিন্ত 
একবার যদ্দি থে ভাকাঁর মত ড।কিতে পারে, একবার যদি তাহাতে নির্ভরতা আসে,-সকল 

সংশয় টুটিয়া যায়। ত ন সর্ধান্ধ সর্পণে ভগবদাশ্য় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগতিরোধে পরমপদে 
অবস্থিত হয়! এখানে দেই নির্ভরত|র--সেই সর্বন্ব-সম্পণের আকাজ্কাই বর্তমান দেখি। 

বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিয়ে তাহার তাভাষ প্রদান 

করিয়া এ প্রসূক্ের উপসংহার করিতেছি । “কষ্ঠোহস্তাথরেষ্ প্রভৃতি মন্ে ইখ্া, “বেদি, 
গ্রভৃতি মন্ত্রে বেদি এং “বহিঃ প্রভৃতি মন্ত্রে বহি 'প্রভৃতিকে জলপ্রোক্ষণে পরিশুদ্ধ করিয়া 

লইতে হয়। “দিবে ত্বাঃ প্রভৃতি মন্ত্রে হির অগ্র মধ্য ও মূল প্রোক্ষণ করিবার বিধি। তার 

পর “স্ব প্রহ্থতি মন্ত্রে প্রোক্ষগণেষ জল ভূগিতে নিক্ষেপ ক।রয়া, “বিষ্গো+ প্রভৃতি মন্ত্র 

প্রস্তর গ্রহণ করিতে হয়। “উর্ন॥ প্রভৃত মন্ত্রে থেগির উপ'রভাগে বর্ছি বা কুপ আন্তরণ করিয়া, 

তংপরবর্তী “গন্ধর্ববহঞিঃ মন্ত্রের তিনটী বিভিন্ন তংশে (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে ) 

তিন পরিরি নরেশ করিয়া, “হুর প্রভৃতি মন্ত্রে সনিণকে অভিচগ্রিত এবং. 'খিতিহোজ। 

প্রস্থতি মন্ত্রে দেই সদিবকে ভাণরে স্থাপন করিবে শে গুভূতি মন্ত্রে বিতিঘয় 
গ্রহণ, “বন্থন।ং প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর সাৰন। পর ন্তহঠ প্রভূত মন্ত্রে ত্রকৃ গ্রহণ করিয়া 



১ প্রপাঠক, ১২ অনুবাক। ] কৃষঃ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র | ২৫৩ 
“এক।. অসরন্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রের -দ্বার/সেই ক্রকুক অভিনস্ত্িত করিবার বিধি বিনিষ্বোগ-গ্ন্থে 
পরিণুষ্ট হয়। এই বিনিয়োগ অনুসারেই, আমরা মনে করি, ভাষ্যকার মন্ত্রের পূর্বোক্তরূপ 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক-_-১১ তন্ুবাক )। 

পপ ৭ বি পপ 

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ | 

(গ্রথমোইইকঃ। প্রথমা প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোহম্ববাকঃ। ) 

| | | | 
(১) ভূবনমপি বি প্রথম্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ। 

|  % «ও 
(২) জুহ্বগিস্্| হুবয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্তা 

| 
সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়। | 

| | ও 
(৩) অগ্রাবি মা বামব ক্রমিষং বি জিহাখাং মা মা সং 

| | 
তাপ্তং লোৌকং মে লোককুৃতৌ কৃণুতং । 

] 
(8) বিষ্ণোঃ স্থানমসি ! 

| ৃ | 
(৫) ইত ইন্দ্রো অকুণোদ্ী্ধ্যাণি সমারভ্যোধ্বেণ অধবরো 

| পুত 4, ০৮০4 | 
দিবিষ্পিশমহতো! যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্্রাবান্ৎ স্বাহা। 



২৫৪ ৩ যজুর্ধবেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অঙ্ক» 

ূ | | 
(৬) বৃহস্তাঃ। (৭) পাহি মাহগ্নে ছুশ্চরিতাদা মা স্্চরিতে ভঙ্জ! 

| | | 

(৮) মখন্যা শিরোসি সং জ্যোতিষ জ্যোতিরঙ-ক্তাম্ ॥ ১২॥ 

খঁ গ্ঁ 

পদ-পাঠঃ। 

| | |] | 
(১) ভূবনম। অসি। নীতি। প্রথস্ব। অগ্নে। যষ্টঃ। ইদম্। নমঃ। 

হাটে ঝর হট জু ঞে 

ৃ 

| | | ূ 
(২) ভ্বুহ। এতি। ইছি। আগ্রিঃ। ত্া। হ্বয়তি। দেবজ্যায়া ইতি দেব_যজ্যায়ৈ | 

৮ পিউ ০ আচ 5 গু ১ পচ ৬৬ খা ক 

| _ | | 
উপভৃদিত্যুপ--ভৎ। 'এতি। ইহি। দেবং। ্া। সবিতা । 

ঠবয়তি। দেবগ্জায়। তি বিন এ 

(৩) বিষ, ইবি মা। বাম্। গর ক্রমিষম্। বীতি। জিহাথাম্। 
চে গা খু থু আঃ ৯ খাছ ও থা 

| | 
মা। মা। সমিতি। তাণচম্। লোকম্। মে। লোককৃতাবিতি ৷ 

লোক-্তে। ৷ কৃগুতম্। 

| | 
(৪) বিফোঃ। দ্থানম্। অসি। 



১ প্রপাঠক, ১২ জন্বাক।] * কৃযজূ্ববদ-ন্। ২৫৫ 
| 

(৫) ইত: । ্ঁ অরুণোত। বা তি সা উদ 

| | | | 
অধ্বরঃ|। দিবিস্পৃশমিতি দিবি-স্পৃশম্। অহ্তঃ। যজ্ঞঃ| যজ্ঞপতেরিতি 

| ] ! 

বজ্ঞ--পতেঃ। ইন্দ্রাবানিতীন্্--বান্। জ্বাহা। 
হয -৩ 

(৬) বুহৎ। ত12। 
৫ 

| 
(৭) গাহি। চু অগ্নে। ী” রা ররর এতি। মা। 

| 
মচরিত ইতি স্ু-চর়িতে। ভজ। 

| | | | | 
রিয়া! শিরঃ। অসি। সমিতি । জ্যোতিষা। জ্যোতিঃ। অভ্ক্ঞান্। ১২। 

গুটি 

রি খা 
০ 

মন্ান্থসারিণী-ব্যাখ্য। | 

১ 'অগ্নে (প্রজ্ঞানস্বরপ হে ভগবন্! ) ত্বং তুবনং" ( বিশ্বেষাং সর্বেষাং ভূতানাং 

উৎপাদকঃ, যদ্বা - নিখ্লানাং সন্ভাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ ) “অসি (ভ্বরসি)) অতঃ ত্বং 
বিপ্রথন্ব* (বিশেষেণ বিস্তৃতঃ ভব, দ্বা--মম হৃদি অধিতিষ্ঠ, মম সন্ভাবং লোকালগরাগং ৮ 
প্রবর্ধয় ইতি ভাবঃ) 73 “ইদং, € মদনুষ্ঠিতং ইতি যাঁবং ) খযষ্টঃ, (র্দ, তবছুদেশ্তে অন্ুষ্ঠিতং 

কর্ম ইতি ভাবঃ) তুঙ্গাং নমঃ (নমস্কর়োতু, ত্বাং প্রাঞ্গোড় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং 
প্রীর্ঘনামূলকঃ। মম কর্ম মনি সন্তীবং জনয়তু ভগবস্তং চ সঙ্গচ্ছতু ইতি ভাবঃ। 

২। (ক) “জু? ( হে"গুযসত্ব 1) ত্বং “এতি+ “ইহি” ( ত্বরয়া তাগচ্ছ, হাদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ ) 
“দেবজ্যায়াঃ : দেবযাগসম্পাঁদনায়, ভগবৎকর্পাসাধলায় ইতি যাবৎ ) অগ্রিঃ+ (জানাগিঃ ) "তথা, 
(ত্বাং ) “হবয়তি” ( উদ্দীগন্ধতু ইত্যার্থঃ )। 

(খ) 'উপতৃৎ ( সন্ভাবপৌধিকে, দেবলমীপে হবিধররণকর্জে হে মম মমোবৃতে ) সা “তি 
'ইছি* (ত্র আগঙ্ছ, হৃদি গ্রসর ইত্যথঃ )) “দেব্হজ্যায়া+ ( দেবকার্ধাসত্আদনায। সতভর্থ 



এ যজর্ধেবদ সংহিতা | [প্রথম কাওড, প্রথম অষ্টক। 
ূ টিচাতির রাত 

সাধনার ইত্যর্থ ) “সবিতা+ (জ্ঞান পারি, ব্া-থগরাকাশঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) হ্য়তি, 

( উদ্দীপরতু, ভগবৎকর্শে সমাক্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ )। 
মন্ত্রোখ়ং আন্মোগ্বোবকঃ| সন্ভাবঃ সজ্জ্ঞানং হি সংকর্পমূলকং। সন্তাবেন সজ্জ্ঞানেন চ 

তগবংগ্রীতিকামনায় অত্র সন্ধল্পঃ বর্ততে । 

৩। “অগ্াবিধু ( হে মম জ্ঞ।নকর্মণী! ) “বাং (যুবাং) “মা অবক্রমিষংঃ (ভতিক্রম্য 

মা গচ্ছেয়ং, ম! পবিতাজেয়ং ইতি যাবৎ ' ? যুবাং “বি গিহাথাং, (মাং বিষুক্তং মা বুরু-_ঘুবয়োঃ 

সন্বন্ধাৎ ইতি ভাবঃ)) "মা (মাং--প্রার্থনাকারিণং ইতি যাবৎ ) “মা সম্তাপ্তং ( সম্তীপং মা 

জনয়তাং, মাং গ্রতি বিকূপৌ মা ভবেরন্)) কিঞ্চ “লোকরতৌ, (শ্থানকারণৌ, সর্বেষাং 
পরমপদিস্থাপনকারণৌ যুবাং ইতি ভাবঃ ) “মে? (মম) “লোকং, (পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) 
কিধুভাং ( কুরুতং__সদর্থং পরনস্থানং বিধেহি ইতি ভাবঃ )। জ্ঞানকম্ধণী হি সর্বমঙ্গলকারণৌ । 

সজজ্ঞানেন যদা সৎকর্ম অন্ুষিতং তবতি তজ্জ্ঞনসমন্বিতেন কর্মপ্রভাবেণ লোকাঃ পরমপনং 
প্রাপ্পোতি। অতঃ.সঙ্গজ্ঞ।নেন সৎকর্শান্ষ্ঠীনং কর্তব্যং ইতি মন্তরস্ত উদ্বেধনা। 

৪1 হে মম অন্তর! তব বিষ্টোঃ, (ভগবতঃ, বিশ্ববাপকশ্ত শুদ্ধসন্তন্ত ) “স্কানং 

(আধারং ) “অনি+ (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ )। 

৫। ইন্দ্র (হে পরমেশ্বর ) ভবাঁন্ ইতঃ (অশ্বিন মম হদয়ে ইতি যাবৎ) 'বীধ্যাণি, 

( শক্রনাশসামর্থানি ) "অকৃণোৎ্ঃ (বিস্তারয়তু, উৎপাদয়তু ইত্যার্থঃ)) এবং সতি 'অধ্বরঃ 

রঃ যজ্ঞঃ সদছুষ্ঠানং বা শক্ররুতহিং সারহিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) “উধ্ব? ( উন্নতঃ) 

সমারভ্যঃঃ (সম্যক অনুষ্ঠিত; চ ভবিতুং কি ইতি শেষঃ, তব সান্নিধ্যে গমনযোগ্য; 

ভবতি ইতি ভাবঃ )। 

'যক্তপতেঃ (বজ্জঞপালকম্ত, অনুষ্ঠাতুঃ মম ইত্যর্থঃ ) “যজ্ঞ ( কর্ম -শত্রোরুপদ্রবপরিশুন্তং 

সন্) “দিবিষ্পৃশ:ঃ (বিশ্বব্যাপকং ) “অহতঃ ( অকুটিলং। ইইন্ত্রাবান, ( ভগবংপ্রাপকং 

ইত্যর্থ; ) ভবতু ইতি শেষঃ। “ম্বাহা, (মদ তৎ কর্্মং কর্মফলং বা স্থাথামন্ত্রেদ ভগবতি 
সমর্গরামি ; স্ুহত স্ুসিদ্ধমস্ত মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ )। 

৬। হে মনঃ! “ভা (জ্ঞানরশ্ময়ঃ ) যথ। “বৃহৎ (মহীন্তঃ, ভগবংপ্রাপকাঃ ভবতি 

ইতি যাবৎ) তথা সাধয়েতি ভাবঃ। * - 

৭.) “অগ্নে ( প্রজ্ঞানাবার হে ভগবন্! ) “মা” ( মাং ) ছুশ্চরিতাৎ ( পাপাচরণাৎ, পাপাৎ 

ইত্যর্থঃ ) "পাহি+ ( রক্ষ )) পাপাং দাং পরিত।ণং সাশায়িতা! “ন+ (মাং) “সুরিতে (শোভন- 

চরিতে, সৎপথি ইতি ভাব )-আ তঙ্জ (প্রকট দপেণ স্থপিয় )। প্রার্থনামূলকোইয়ং মন্ত্রঃ | 

সৎপথি প্রবর্তনারু অত্র প্রার্থনা বর্ততে | | 

৮1 হে মনঃ! তং “নধস্কা (লতকর্মাঃ ইতি যাব) “শি ঠ (শেঠ শেষ্ঠনম্পাদকঃ 

ইতার্থ। ) প্মসি। (ভবসি )। ত্বধ “ঞ্জোতিঃ (পরদজেযোতিঃ, পরাজ্ঞানং--সংজনরিত্বা ইর্তি 

ভাবঃ) তেন জ্যোতি (তন্ত পরনজ্যোভিষঃ' আবাদরণ--তগবতা সহ ইত্তি যাবং) মাং 

'সমঙক্তাং (সম্যক সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ)॥ ( ১৬ষ&ক--১প্রগাঠক-৮১২অন্বাক )। 
ধ্ ক 

যী 



১ প্রপাঠক, ১২ অনুবাক | ] কৃষ্ণ-যভূর্বেবেদ-মন্ত্র | ৫৭ 

বঙ্গানুবাদ । 
১। প্রজ্ঞীনম্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিখিল বিশ্বের ভূত-সমগ্তির 

উৎ্পাঁদক অর্থাৎ নিখিল সন্ভাবের জনক হয়েন। অতএব আপনি বিশেষ 
ভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সম্ভীব ও 
লোঁকানুরাগ বর্ধন করুন । আঁমার অনুষ্ঠিত ভগবছুদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
কর্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রুটী প্রার্থনামূলক। আমার কর্মের 
দ্বারা আমাতে সন্ভাবের সর্চার হউক এবং সেই কর্ম ভগবানকে 
প্রাপ্ত হউক )। 

২। হে শুদ্ধপত্ব! তুমি হৃদয়ে সঞ্চারিত হও । দেবধগসম্পাদন জন্য 

(ভগব্ৎকর্্মসাধন নিমিন) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে উদ্দীপিত করুন| 

৩। সন্ভাবপোষণকারিণী দেবসমীপে হবিদ্ধীরণকত্রী হে মনোর্ততি ! 

তুমি হৃদয়ে প্রসারিত হও। দেবকারধ্যসম্পাদন জন্য অর্থাৎ সৎকন্মস!ধন 
নিমিত্ত জ্ঞানগ্রসবিতা শ্বপ্রকাশ ভগবান তোমাকে সম্যক উদ্দীপিত করুন 

অর্থাৎ ভগবৎ-কন্মে নিয়োজিত করুন। 

( মন্ত্রী আল্মোদ্বোধনমূলক | সগ্ভাৰ সজজ্ঞানই সৎকর্ম্নের মূলীভূত। 
আর সেই সপ্ভাবের ও সজজ্ঞানের প্রভাবেই ভগবানের গ্রীতিকামনায় এখানে 

সঙ্কল্প বর্তমান রহিয়াছে )। ূ 
৩1 ছে আমার জ্ঞান ও কন্মী! তোমাদের উভরকে ঘেন আমি পরিত্যাগ 

না৷ করি। তোমরাও যেন তোমাদের সম্বন্ধ হইতে আমাকে বিষুক্ত করিও না; 
অপিচ, অর্চনাকারা আমার সন্তাঁপ উৎপাদন করিও না। পরস্ত সকলকে 
পরম পদে প্রতিষ্ঠাপক তোমরা! আমার জন্য পরমস্থান বিধান কর। (ভাব 
এই যে, জ্ঞান ও কন্মই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজজ্ঞান-সহকারে যদি 
সৎকর্ম্ের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সমস্থিত কর্ণ প্রভাবেই মানুষ 
পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব সজঞ্ঞান সহকারে কর্মমানুষ্ঠানই 
যে কর্তব্য, মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই বর্তমান রহিয়াছে ।) 

৪। হে আমার অন্তর! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের-_-গুদ্ধসত্ত্রের 

আধার-ম্বরূপ হও। ূ 
৫€। হে পরমেম্বর! আপনি আঁধার এই হৃদয়ে শক্রনাশসামর্থ্য বিস্তার 

করুন তাহা হইলে, পক্রন্তত হিংসারহিত হইয়া আমার হজ উর্ধাগতি লাভ চি 
কষ্বর্বেধ-.৩৩ | | 



২৫৮ যজুর্যেবেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অক 

করিবে (অর্থাৎ, রিপুশক্র কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সান্নিধ্য-লাভে 
সমর্থ হইবে )। 

সতকর্মের পালক ও আনুষ্ঠাত। আমার কম্ম, শত্রর উপদ্রবপরিশূন্য হইয়। 
বিশ্বব্যাপক, কৌটিল্য পরিশুন্য এবং ভগব€প্রাপক হউক | আমার সেই 
কর্মীকে আমি 'ম্বাহা” মন্ত্রে ভগবাঁনে সমপণ করিতেছি । আমার অনুষ্ঠান 

স্্ুসিদ্ধ হউক অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক । 
৬। হে মন! আমার জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে ভগবগুপ্রাপক হয়, 

তাহাই বিহিত কর। 
৭ প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন । 

পাপ নষ্ট করিয়া! আমাকে প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন | ( মন্তরটা 

গ্রার্থনামূলক । সৎপথাবলম্বনের নিমিন্ত এখানে প্রার্থনা বন্তমান )। 
৮1। হে মন! তুমি সতকর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গভ্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পাদক 

হও । তুমি আমাতে পরমজ্যে।তিঃ উৎপাদন করিয়া সেই পরমজ্যোতিক্মানের 
সহিত আমাকে সংযোজিত কর। ( ১অক্টক-_১প্রপাঠক-_-১২অনুবাক )।॥ 

গং স্ 

মন্ত্রভাষ্যং : সায়ণাচাধ্যকৃতং )। 

একাদশেহচুবাক ইঞ্সাবাহঃ ক্রচাং প্রোক্ষণা দিতত্্রমুক্তং। তত্রাইজ্যহবিষা পুণানাং 

অন্চাং যদাসাদনমুন্তং তেন পুরোডাপপান্নীষ্যয়োরপি বেছ্ঘ।ম(সাদনমুপলক্ষ্যতে । তে মন্রান্বচ্ছিদ্র 

কাগাদৌ দ্রষ্টব্যঃ । সর্কেধু হবিঃঘাসারদিতেঘগ্।বভ্যাহিতানামিধকাষ্ঠানামুপরি হোতুমাধাষে 

দ্বাদশে বিধীয়তে। 
১। প্ভুবনমসি বি গ্রথপ্বাঞ্ঠে বষ্টরিদং নমঃ1” কল্প অথাগ্রেণ জুভুপভূতে 

প্রাঞ্চমঞ্রলিং করোতি ভুবনমসি নি প্রণস্বাগ্রে যষ্টরিদং নম ইতি ইতি। জুহ্পতৃত্্যাং 

পূর্ব্বশ্মিন্দেশ আহবনীয়ং প্রত্যয়মঞ্জলিঃ। হে যাগনিষ্পাদকাগ্নে ত্বং ভুবনমসি, ভবস্তাম্মাডূতানীতি 
ভূবনং। অতো ভূতকারণত্বাদিস্তো ভব। তুভ্যমিদমঞ্জলিরপং নমোহস্ত। অন্ত মন্্র্ত 

স্থিতীয়াঘারশেষত্বাদমন্ত্রকম্ত প্রথমাঘারস্ত পূর্ববমনুষ্টেয়ত্বাত্তং বিধিৎংনুস্ততঃ পুর্বং হোতারং 
প্রতি প্রেধমন্ত্রমুৎপাদয়তি-_-“অন্নিনা বৈ হোৌত্রা। দেবা অস্থরানভ্যতবন্। অগ্রয়ে সমিধ্য- 

মানায়ান্থব্রহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' ( ব্রা" কা ৩ প্র ৩ অণ্৭) ইতি। হে হোত- 
রিখ্ুকাষ্ঠেঃ সমিধ্যমানস্যাগ্নেরুরপান্মন্ান্ক্রচি। তমিমং 'প্রৈষমধ্বযু্য়াৎ। দেবাঃ পূর্ববং 
স্বকীয়েযু যাগেধু বহ্ছিং হোতারং কৃত্বা তন্মুখে নাস্ুরানজয়ন্। অতোহগ্ভাপি বৈরিতিয়ন্কারায় 
সমন্ত্রকৈঃ কাষ্টেরগ্নিঃ প্রজলিতঃ কার্ধ্যঃ। সংখ্যাবিশিষ্টমিধাং বিধত্বে--একবিংশতিমিখ্মদারূণি 
ভবস্তি। একবিংশো বৈ পুরুষঃ। পুরুষস্তাংগ্রৈ” (ত্রা* কা ৩ গ্রৎ ৩ অ+ ৭) ইতি। 



১ প্রপাঠক, ১২.অগ্ুবাক |] কৃষ্ণ-যজর্ব্েদ-মন্ত | ২৫৯ 

দশ হন্ত্া অহ্ুলয়ো দশ পাগ্ভা আত্মৈকবিংশ ইত্যন্থত্রাংম়াতং। হোত্র! প্র বো বাজা 
'অভিগ্ভব উত্যাদিঘক্ষু সামিধেনী সংজ্ঞকা্বনৃচ্যমানাস্থ কাষ্ঠানামশ্ৌ প্রক্ষেপং বিধত্বে-- 
'পধ্দশেষদারণ্যত্যাদধাতি। পঞ্চদশ বা অর্থমাসম্ত রাত্রয়।। অর্দমাসশঃ সংবৎসর আপ্যতে, 

(ব্রণ কাণ ৩ প্র“ ৩ অণ্৭) ইতি। কিয়ৎসংখ্যৈরর্ধমা সৈশ্তুর্বংশতিসংখ্যা কৈ বিত্যর্থঃ। 
'অবশিষ্টানাং ষগ্নাং কাষ্ঠানাং বিনিয়োগমাহ--ত্রীন্পরিধীন্পরিদধাতি। উর্ধে সমিধাবাদিধাতি। 
অনুয/জেভ্যঃ সমিধমতিশিনষ্টি | ষট্সম্পদ্স্তে। বড়বা খতবঃ | খতুনেৰ গ্রীণীতি' 
(ত্রাণ কাণ 5 প্র“ ৩ অত ৭) ইতি । গন্ধাব্দোহসীত্যদয়ঃ পরিধিমন্ত্রাঃ। বীতিহোত্র- 

মিত্যাদিরর্ঘনমিনান্্: ৷ তে চ পূর্বান্নবাকেহভিহিতাঃ ৷ তগ্রিপ্রজলনায় বায়ুৎপাঁদনং বিধস্তে, 
বেদেনোপবাজয়তি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ। যজমান আহবনীয়ঃ | 

জমান এব প্রাণং দধাতি (ব্রাণ কা ৩ প্রাণ ৩ তৎ ৭) 'ইতি। বেদন্ত প্রজাপতিশ্ম- 
শহ।ৎ গ্রাজাপত্যত্বং। গ্রাণবাযে: প্রজাপতিস্যষ্তয়া প্াজাপত্যত্বং। আহবনীয়স্ত প্রন্তর- 

া/য়েন যজমানত্বং | তাবৃত্তিং বিধরত্ে--ত্রিকপবাজয়তি ! অয়ো বৈ গ্রাণাঃ। প্রাণানে- 

বাশ্মিন্দধাতি' (ব্রাণৎ ক” ৩ প্রণ চস ৭) ইতি । প্রাণোহপানো ব্যানশ্চেতি প্রাণানাং 

ত্রিত্বং। অনেকগুণবিশি ং প্রথমাঘারং বিধত্তে--বেদেনোপয়ত্য আ্রবেণ প্রাজাপত্যমাথার- 

মাধারয়তি। যজ্ঞ টৈ গ্রজাপতিঃ। বজ্জমেৰ প্রজাপতিং মুখত আরভতে। অথে৷ 

প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতা ! সব্| এন দেবতাঃ প্রীণাতি, (বাঁ কাঁণ ৩ প্রণ ৩ ভাণ ৭) 

ইতি । উপধস্ত বেদছে পরি ক্বমবস্থাপোত্যর্থ |  "ন্তীযাম[দিত্বাদয়মাঘারো যজ্ঞন্তয। 

মুখং। তশ্মিনুধে বজ্ঞত্ত' [ত্বন বজ্জরূপং প্রজাপতিমেবাই্রন্ধব|ন্ভবতি | প্রাজ্জাপতেঃ সর্ব 
দেবতারূপত্বোপপাদনং বাঙ্গসনেরিন এবম|ম্নন্তি---“তগ্যদিরমভরমুং বজমুং ফজেত্যোকৈকং 

দৈবমেতন্তৈব মা বিস্ষ্টিরেষ উ হোব সর্ধে দেধাঠ ইতি । আগীরৎ এতি প্রেষমন্ত্রমূত- 
পাদয়তি--“ভগ্রিমহীলিস্ষিঃ নন্পডট্াত্যাহ। ত্যাবৃদ্ধি যক্ঃ। 'তথো রক্ষপীমপহাত্ো। 

( ব্রা" কাণ ৬ প্র ৩ আত) ভতি। ধৈদিভেরি]ুঃ পুর্ধাং সরদ্বততরগিজালায়াং সম্মার্জন- 

মৃভিনেতব্যং। হেহ্গীদ্দিতি “ম্বোধ্য তত্রাসৌ প্রেষাতে। ত্রিন্সিরিতি বীগ্দা পরিধিসম্মার্জন।- 

পেক্ষা তদ্দিধত্তে__'পরিধীন্তণনার্টি।  পুনাত্যেবৈনান্, (ক্রা* কাঁ* ৩ প্রৎ ৩ অণ৭) 

ইতি। প্রতিপরিধি ত্রির।2ত্তং বিধততে--“ত্রিস্তিঃ সন্মার্টি। জ্রযাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো 
মেধ্যত্বায়। অথো এতে ঠা দেলাশ্বাঃ। 'দেবশ্বানেব তৎসম্ার্টি। সুবর্ণম্ত লোকস্ত 

সমষ্ট্যে, (ব্রা" কাণ্ ৩ প্রণ৩ অৎ ৭) ইতি। দেবাশ্বতেন ভাবিতাঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে তবস্তি। 
দ্যয়োরাঘ(রয়োঃ জমেণ গুণভেদং বিধত্তে_-'আলীনোহন্তমাঘারমাঘারয়তি। তিষ্ঠরহ্ঠং | যথাহনো 

বা রথং বাঁ যুঞ্্যাৎ। এবমেব তদধবধূ্যজ্ঞং যুনক্তি। লুবগন্ত লোকস্তাভাট্যৈ' 
(ব্রা, কা* ৩ প্র* ৩ অণ ৭) ইতি। শকটন্ত প্রথমিকং বলীবর্দযুগমুপর্য্যাসীনেন প্রেধ্যতে | 

দ্বিতীয়তৃতীয়াদিকং তু ভূমৌ স্থিতেন। তথদাঘাররথঃ স্বর্গলোকমভিলক্ষ্য বহনায় ভবতি। 

এতদ্রখবেদনং প্রশংসতি--“বহজ্ব্েনং গ্রাম্যাঃ পশবঃ।| য এবং বেদ (ব্রা কা ৩ 

গ্র*ং৩ অ* ৭) ইতি। বলীবর্দাশ্বাদযো গ্রাম্যাঃ। তিষ্ঠন্নন্মিতি বিহিতস্ত ছিতীয়াঘারশ্ত 
সম্বস্থিষু মন্ত্রেযু প্রথমং মন্ত্র ব্যাচষ্টে 'ভুবনমসি বি প্রথন্ষেতাহছ। হজ্পে। বৈ ভূধনং। 



২৬০ যনুর্বেবেদ-সংহিতা । [প্রথম কা প্রথম অক । 

যজ্ঞ এব যজমানং প্রজয়া পশুভিঃ গ্রথয়তি। অগ্ে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ। অপির 
দেবানাং যষ্টা। য এব দেবানাং যষ্টা। তন্মাঁ এব নমস্করোতি” (ব্রা কা ৩ প্র* ৩ 
অত ৭) ইতি। পূর্বে[ক্রনির্রচনেন ভূতোৎ পত্তিকারণত্বাদগ্ন্যতিন্নো যক্তো ভূবনং। যঞ্ট 
দেবপুজকঃ | অগ্নিশ্চ হব্যবহনেন দেবান্ পুজয়তি ॥ 

২।" “জুহ্বেহাগিস্থা হবরতি দেবজ্যারা উপভূদেহি দেবনা সবিতা হ্বয়তি দরেবযজ্যায়ৈ ।৮-- 
কল্পঃ_-“অথাহদতে দক্ষিণেন জুহং জুহ্বেহ্যাপ্রিত্্া হ্বয়তি দেববজ্যায়া ইতি .সব্যেনৌপভৃত- 

মৃতমুপভূদেহি দেবনা সবিতা হ্বয়তি দেব্বজ্যায়া ইতি” ইতি। অনয়োর্মন্রযোরগ্রিসবিতৃ- 
ব্যবস্থা যুক্তেত্যাহ--জুহ্বেহাগিস্বা হুবয়তি দেববন্গ্যায়া উপভৃদেহি দেবন্বা সবিতা হুবয়তি 
দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। আগ্নেরী বৈ জুহ্ঃ। সাবিক্র্যপভূৎ। তীভ্যামেবৈনে প্রন্থুত আদত্তে, 
(ত্রী* কা ও প্রণ্ত৩ অত ৭)ইতি। অগ্নিসবিতারৌ জুহপন্থতে।ঃ শ্রচোরভিনানিদেবতে ॥ 

৩। গ্অগ্নাবি্চ, মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে 
লোককৃতৌ। কৃণুতং 1”__বৌবার়নঃ--“অত্যক্লানঞ্জপত্যগ্লাবিষূত মা বামব ক্রমিষং বি 

জিহাথাং মা মা সং তাণ্তং লোকং যে লৌককৃতো ক্ণুতমিতি” ইতি । অত্যাক্রমণ- 
প্রকার আপন্তঘ্বেন দর্শিতঃ-_-এঅগ্রাবিষ, মা বামব ক্রমিষমিত্যগ্রেণ ক্রচোপরেণ মধ্যমং 
পরিধিমবক্রামন্ প্রস্তরং দক্ষিণেন পদ! দক্ষিণাহতিক্রাঁমৎ যদকাব্যেন” ইতি! মধ্যমপরিধেঃ 

পুরতোঁহবস্থিত আহবনীয়োইগ্রিস্ততঃ পশ্চাৎক্রটামগ্রভাগে শাস্তদুষ্টাইবস্থিতো যজ্ঞাভিমানী 
বিষুঃ। হেহগ্রাবিষ্,। আঘারহে।মার্থ, যুবয়োন্দধ্যে গচ্ছন্নপ্হং পাদেন যুবাং মাইবক্রমিয়ং 

মম গমনাবকাশায় যুবাং বিধুক্তো ভবতং। মাং প্রতি সন্তপং মা কুরুতং। কিং চ 

স্বানকারণৌ যুবাং মম গমন স্থানং কুরুতং। বথোন্তমর্থং দর্শয়তি_-অগ্নাবিষ্ঞ, মা বামব 
ক্ুমিষমিত্যাহ। অগ্রিঃ পুরস্তাৎ। বিষুর্ম্যজ্ঞঃ পণ্চাৎ। তীভ্য।মেব প্রতিপ্রোচ্যাত্যাক্রামতি | 

বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তদিত্যাহ।হিংসায়ে। লোকং মে লোককুতৌ ক্ৃণুতমিত্যাহ । 

আশিষমেবৈতামাশাস্তে (ব্রাৎ কাণ ও প্রৎ ৩ অত ৭) ইতি ॥ 
৪| বিষ্গোঃ স্থাননসি 1৮ বৌধায়নঃ-শস্থানং "কল্পয়তি বিষ্ঠোঃ স্থানমসীতি' ইতি । 

আগপন্তত্বঃ--“বিষ্লোঃ স্থানমপীত্যবতিষ্ঠতেহস্তব্রেদি দক্ষিণ: পাদো ভবত্যবন্ঃ সর্ব্যোর্ন্তিষ্ঠ- 
মাক্ষিণং পরিবিসন্ধিমন্ববহৃত্য, ইতি। হে তূপ্রদেশ ত্বং যজ্ঞপুরুষস্ত স্থানমপি ৷ যজ্দরপুরুষ- 
প্রযুক্তমতিশয়ং দর্শয়তি_বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যাহ। যজ্ঞ বৈ বিষুণঠ। এতৎখলু বৈ 
দেবানামপরাজিতমাফতনং। . যচ্চজ্ঞঃ।  দেবানামেবাপরাজিত “আয়তনে তিষ্ঠতি, 
(ব্রাৎকাণ৩ প্রণ্ও৩ অণ৭) ইতি। দেবযজন ভূব্যতিরিক্ত ভূমে রস্থরাধীনতয়৷ তত্র 
দেবানাং পরাজয়েপি যজ্ঞপ্রদেশ২পরাজিতঃ | 

৫। “ইত ইন্দ্রো অক্ণোদবীধ্যাণি সমারভ্যোধেব1 অধ্বরো দিবিষ্প্ শমহল তো! যক্তো যক্ত- 
পতেরিক্জীবাস্তস্বাহা ।”__বৌধায়নঃ__“অস্বারবে যজমানে মধ্যমে পরিধৌ সংস্পশনু জূততিষ্ন ভু 
(মাঘার) মাধারয়তি সম্ততং প্রাঞ্চমব্যবচ্ছিন্দন্িত ইন্দ্র! অকুণোদীর্য্যাণি সমারভ্যোধ্বেধ অধ্ববে। 

দিবিষ্পূশমহক্লুতো যক্তো যজ্ঞপতেরিক্্ীবাস্তত্বাহেতি, ইতি। আপন্তত্*-_“সমারভ্যোধ্বে? অধবর 
ইতি প্রাঞ্চমুদঞ্চমৃভু, সম্ততং জ্যোতিম্মত্যাঘারমাঘারয়ন্সর্ধাণীখ্কাষ্ঠানি স৮ম্পর্শয়তি” ইতি। 



১ গ্রপাঠক, ১২ অন্বাক। |] কৃষ্ণ-যভূর্ব্বেদ-মন্ত্র। ২৬২ 
অস্ত মত ইত ইন্দ্র ইতি*বাক্যং পূর্বমন্ত্রশেষঃ। ইতো দেব্যজনস্থানবলাদিজ্োহস্থরবধরপাঁণি 
ীর্ষ্যাপ্যকরোৎ। যক্তপতের্্জমানস্ত যজ্ঞ আঘারঃ স্বাহা দেবতায়ৈ দত্বঃ। কীদৃশো যক্তঃ। 
ইন্্রদেবতাকত্বেনেন্তরবানলৈধ তীংরাক্ষপীং দিশং সমারভ্যোধেব্ণ দীর্ঘোহধ্বরো হিংসারপেণ 
বিচ্ছেদেন রহিত এঁশানীং দৈবিকীং দিশংস্পৃশতি। 'অহরূতোঁইকুটিলঃ। ইন্দ্রশব্বস্থচিতং 
দর্শয়তি “ইত ইন্দরো৷ অক্কণোধীরষ্যাণীত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব বজমানে দধাতি, (ব্রাৎ কা, ৩ 
গ্রৎ ৩ অণ ৭) ইতি। উর্ধশবেন বৃদ্ধিঃ স্থচিতেত্যাহ-_“সমারভ্যোধ্েণ অধ্বরো দিবিস্প শ-. 
মিত্যাহ বৃদ্ধ (ব্রাণ কাণ ও প্র ও অণ ৭) ইতি। সমারভ্যেতিপদসথচিতং দর্শরতি_ 
'আঘারমাঘার্যমাণমন্গ সমারভ্য। এতম্মিনকালে দেবাঃ স্ুবর্গং লে/কমায়ন। সাক্ষাদেব 
যজমানঃ স্বর্গং লোক মেতি। অথে| সমৃদ্ধেনৈৰ যজ্ঞেন বজমানঃ স্থবর্গং লোকমেতি 
ব্রা" কাণ্ ৩ প্রণ ৩ অৎ্৭) ইতি। দেবাঃ স্বয়ঃ যাগং কুর্বস্তোইধবধ্যমন্থ তমাঘারং 
সা বিলম্বমস্তরেণ স্বর্গং গতাঃ। সাক্ষাদেবাবিলম্বেনৈব। কিং ঢ সম্যগারভ্যেত্যনেন 
সমৃদ্ধি; স্থচিত।। অহরুতশন্দার্থং দর্ণগনতি_-“অহরুতো যাজ্ঞে। দক্ঞপতেরিত্যাহানার্ত্যৈ (ব্রা 
কাণ৩ প্রণও অৎ৭) উতি। ইন্দ্শণ্দার্থনাহ--ইন্জীবাস্তস্ব/হেত্যাহ। ইন্দ্িয়মেব যজমাঁনে 
দধ|তি, (ব্র(ৎ কা ৩ প্র ৩ তা ৭) ইতি ॥ 

৬। ্বুহদ্ছাঃ | কক্পঃবুহদ্তা। তি কচমুদগ্হগাতি' ইতি । অনেনাহঘারেণ জালারপং 
ঘথ। বৃহদ্ভবতি তথাইরমগ্রর্ভীতে। ততো! জম্্। দহাত।মিত্ুগ্হ[তি। অধিকভাসনেন 
স্ব্গঃ ম্মার্যত উত্যাহ-_-বিহছ! ইত্যাহ | জ্বরে বৈ লোকো বৃহঙ্তাঃ। স্থব্গগ্ত লোকন্ত 

সমষ্ট্যে' (বা কাঁ” ৩ তত 1) ইতি ॥ 
11. “গাহি মাহগে ছণ্চরিতাদ। মা সুচরিতে ভঙ্গ" ।- কল্প: -অথ।ন৬ স্পরয়ন্জচাবুদও - 

$তা[ক্লামপ্রপতি পাহি আহে ছুণ্চারতার| ঘা সুঃরিতে ভেজেতি হতি। ভজ স্থাপয়। 
জুহপভ়তোঃ পরস্পরমপ৬জ্পর্শরননবিশিষ্টং গ্রতিনিবৃত্য।ঙগমনং বিধন্তে'_যঙ্জম[নদেবত্য। টৈ 
ছুহঃ| ভ্বাতৃপ্যদেবত্যেপৎ। গ্রাণ 'আবারঃ। ধত্স৬স্পর্শয়েখ। আতৃব্যেহস্ত প্রাণ 
দধাৎ। অপ৬স্পর্শরন্ত্যক্রামতি। যক্গমান এস প্রাণ, দধাতি' (ত্রাণ কাৎ ৩ প্রণ ৩ 
তাত ৭) হতি। যজমানবগ্থাগে প্রত্য।দন্নতজ্জুহধ্যঅমান ইতি মন্ততে। 'ওপভৃতস্তাহ্জ্যন্ত 
সদর! হে।ম ইতি ব্/নহিতত্বমুপভূতঃ। ততো ভ্রাতৃব্যো দেবতা । অর্থবাদান্তরে বা এতদেব 
ষ্টব্যং। মন্ত্রী পদার্থবাক্যার্থে ৭ দর্শর়তি-_-পপাহি মাহগ্নে ছুশ্বরিতাদা মা সুচরিতে ভজেত্যাহ। 
অগ্রির্বাচ পথিত্রং। বৃজিনমনূতং দুশ্চরিতং। খজুকন্ম সত্য৬ সুচরিতং। অগ্নিরেবৈনং 
বৃজিনাদনৃতাদুশ্চরত[ৎপাতি। খঙ্জুকর্দ্নে সত্যে স্ুচরিতে ভজতি। তম্মাদেবমাশান্তে । 
আত্মনে! গোপীথায়, (ত্রাণ কাণ ৩ প্র ৩ অণ ৭) ইতি। কারিকং নিষিদ্ধাচরণং বৃজিনং, 
বিহিতাচরণমূজুকন্মন, বাচিকে সত্যানৃতে ॥ ্ 

৮। “মস্ত শিরোহসি সং জোতিষা জ্যোতিরঙ-ক্তাম্॥”-_কল্পঃ_-ভুহ্বা ধবাং 
সমনক্তি মখন্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ-ক্তামিতি ত্রিঃ ইতি। হে. আঘারশেষ 
ত্বং যজ্ঞন্ত শিরোবছুত্বমমঙ্ধমসি । অতস্তদ্রপেণ জ্যোতিষা ধৌবাজ্যরূপং জ্যোতিঃ সমঙক্তাং 
সংযুজ্যতাং। সমঞ্জনং বিধত্বে--“শিরো বা এতগ্জ্ঞন্ত । যদাঘারঃ। আত্মা ধ্বা। আঘার- 



২৬২ যজ্বৈর্বদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

মাঁঘার্য্য এবা৬, সমনস্তি। আত্মন্সেব যজ্ঞন্ত শিরঃ প্রতিদধাতিঃ (ব্রাৎ কাণও৩ প্র ৩ 
অন ৭) ইতি গলাধস্তনে! দেহ আত্মা। পূর্বপক্ষতেন দ্বিরাবৃত্তিং বিধত্তে_দ্িঃ সমনক্তি। 
দ্বৌ হি প্রাণাপানৌ” (ব্রা কাণ ৩ প্র*ৎ ৩ অৎ ৭) ইতি। দিদ্ধান্তমাহ--তদাহঃ | ত্রিরেব 
সমঞ্্যাৎ। ত্রিধাডু হি শির ইতি। শির ইবৈতত্ন্জন্ত । অথো! ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ | প্রাণা- 
নেবান্মিন্ধাতি, ( ব্রা" কাণ ৩ প্রণৎ ৩তাৎ ৭) ইতি। ত্বগশ্থগস্থিরপা বিজ্পষ্টান্্রয়ো ধাতবে 
ঘস্ত তক্রিধাতু। মন্ত্রগতজ্যোতিঃশব্দবিবক্ষাং দর্শয়তি-_-“মখন্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা 

জ্যোতিরঙ্.ক্তামিত্যাহ। জ্যোতিরেবাস্ম! উপরিষ্টান্ধধাতি। সুবর্সস্ত লোবস্তানুখ্যাত্যৈ' (ত্রা 

কা ২ প্র“ ৩ অণ ৭) ইতি। অন্ত প্রৌবাজ্যশেষস্তোপরি স্থ(পিতেনা২ঘারশেষাজ্যেনাতুযজ্জল- 
সংপ্রদীপেনৈব স্বর্গলেকঃ প্রকাশিতো ভবতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ_-“তুবাগ্েরঞলিং 
ৃত্ব৷ জূপদ্বাভ্যাং তয় গ্রহঃ। অগ্রা। দক্ষিণাদিগ্গামী বিষ্ঞোঃ স্থিত! সমাহৃতিঃ ॥ ১॥ বৃহ্ড়াঃ 

ক্ষচমুদ্গৃহ পাহি প্রতিনিবর্ততে | মথ প্রবামনক্তি ত্রিনৰ মন্ত্রা ইহেরিতাঃ ॥ ২।৮ ইতি। 

অথ মীমাংসা 

অগ্নে রিং নমঃ, অগ্নির্ব্বে দেবান|ং বষ্টেত্যনযোন্মন্রবা্ষণয়োরগ্রিৰেবতায়৷ যাগাধিকারঃ 

প্রতীয়তে তদযুক্তং নবম।ধ্যায়প্রথমপাঁদে|ক্তদেবতাধিকরণবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। 

তত্র হোবং চিত্তিতম্_-“দেবঃ প্রযোজকো হপুর্বং বাহগ্োহস্ত ফলদত্বতঃ ন বিধেয়ে গুণো 

হোষৌহপূর্বস্ত কলিতোচিতা” ইতি ॥ আগেয়োহষ্টাকপালঃ ঈত্যদিষু সর্বেরু কর্শা্থ মন্ত্র 
তন্বরূপাণামনুষ্ঠেয়ানামঙ্গা নামগ্্যাদির্দেবঃ প্রযেজকঃ | কুতঃ। যাঁগেন পুজিতায়া দেবতায়াঃ 

ফলপ্রদত্বাং। সপ্তবতি চ কলপ্রদত্বং মন্বার্থবাদাদিত্যে। বিগ্রহাদিপঞ্চকাৰগমাৎ। বিগ্রহো 

হবিঃম্বীকারস্তছোজনং ভপ্রিং প্রপাদশ্চেত্যতচ্চেতনস্তে।চিতং পঞ্চকং | সহস্রাঙ্গে। গোন্রভি- 

দ্জবাঁহুরিতি বিগ্রহঃ | 'অগিরিদ৬. হবিরজুধতেতি হবিঃস্বীকারঃ। অদ্বীদিন্্র প্রস্থিতেমা 

হুবী৬ষীতি হবিভোজনং। তৃপ্ত এবৈনমিন্মঃ গ্রজয়া পশুভিন্তর্পতীতি তৃত্তিপ্রসাদৌ। ততঃ 

সেবিতরাজািবৎপুজিতদেবতা য়াঃ ফলগ্রদন্দেন প্রাধান্তাৎ সৈবাঙ্গানাং 'প্রযোজিকেতি প্রাপ্তে 
বূদঃ--কিং দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বলক্ষণং গ্রাধান্তং শব্দাদাপাছ্তে বস্তসামর্থ্যা্া। নাহছ্িঃ। 

স্বর্গকামো যজেতেতি শব্দে বিধেয়স্ত মাঁগন্তৈব ফলপ্রদত্বাবগমাৎ। দরব্যদেবতে তু দিদ্ধত্বেন 

বিধ্যনর্ে। তত্র যথা দ্রব্যন্ত বিধেয়ং প্রতি গুণভাবস্তথ! দেবতায়া অপি। যদি যাগন্ত কালাস্তর- 

ভাবিফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তহি তৎসাধনভূত! দেবতা-ততোহপি ব্যবহিতা। গা তহি ফলম্ত 

গতিঃ1 অপূর্বমিতি বদামঃ। তচ্চ শ্রত্য। শ্রুতার্থাপত্ত্য! বা গ্রতীয়মানত্বাচ্ছাবমিতি তশ্য ফলপ্রদত্ব- 
মুচিতং। নাপি বস্তসামর্থ্যান্দেবস্ত ফলপ্রদত্বং বিগ্রহীিপঞ্চকপ্রতিপাদকয়োন্ন্্ার্থবাদয়োঃ স্বার্থে 

তাৎপর্য্যাভাবাৎ। অন্যথা বনম্পতিত্যঃ স্বাহ! মূলেভ্যঃ শ্বাহা তুলেভ্যঃ স্বাহেত্যাদিমন্ত্রেতঘ্বপি 
দেবত্বং বিগ্রহীদিযুক্তং কল্প্যেত। তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং। অতো! ন রাজাদিবৎফলপ্রদত্বং। কিং 

চ বিগ্রহদিমদ্দেবতাবাগ্ঘপি ন বিনা কর্মণা ফলমভ্যুপগচ্ছতি। ততঃ প্রাপ্ত প্রাপ্তবিবেকেনো৷ 

তয়বাঁদিদিদ্বন্ত যাগন্তৈব ফলপ্রদত্বমস্ত। কিং চ মাতাপিতৃপুর্বাদিপুশ্রায়া দেবতাং ধিনৈৰ 
ফলপ্রদত্বমুভয়বাদিসিদ্ধং। তশ্মাৎ ফলপ্রদমপূর্ববমেবাঙ্গামুষ্ঠানে প্রযোজকং। দেবস্ত প্রযোজত্ব 
সত্যাগ্নেষযাগ উপদিষ্টানি প্রযাজাগ্থঙ্গানি শৌর্্যাদিযাগেঘগ্্যভাবাদনূহানি। অপূর্ব 



১ প্রণাঠক, ১২ অন্বাক। ] কৃষ্ণযজ্র্ব্েবেদ-মন্ত্র | ২৬৩ 

গ্রযোজকত্বে তৎ সত্বাদূহ্থানীতি বিশেষঃ । তদিদং দেবতাধিকরণমগ্্য।দিদেবানাং কর্ম্া- 
ধিকারে বিরুধ্যতে। অত এব বৈয়াসিকদেবতাধিকরণকুত্রেধু জৈমিনিপক্ষ এবমুপন্তস্তঃ-- 

“মধ্বাদিঘসম্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ (ব্রণ সৎ ১৩৩১) ইতি । অন্তায়মর্থ-_অন্তি হি 
কাচন মধুবিষ্ঠ ছনোগৈরাম্নাতত্বাৎ। তন্তামাদিত্যো মধুত্বেন ধ্যাতব্যঃ। বসবো কড্া 
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চেত্যেতে দেবগণাঃ পরিত উপবিশ্ত তম্মধূপজীবস্তি। ঈদৃশেনোপা- 

সনেন বস্থাদিমহিমানং প্রাপ্ন,বস্তীতি শ্ুয়তে। তন্তাং বিগ্যায়াং মনুষ্াণামা্ধকারঃ সম্ভবতি। 

বন্বাদিদেবতাস্ত কানন্তান্বস্বাদীন্গপাসীরন্ কং চান্তং বন্বাদিমহিমানং প্রাপ্যুঃ। আদিতাশ্চ 
কমন্যমাদিত্যং মধুত্বেনোপাসীত | তন্মান্দেবান/মমধিকারং জৈমিনির্মন্ভত ইতি । তহি বি্াত্তরেহ- 
ধিকারোইস্তিত্যাশক্ক্যোত্তরমেবং স্ত্রিতং_জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (ত্র স্থৎ 2৩৩২ )ইতি। ন 

খন্বাদিত্যে। ন[ম কশ্চিচ্চেতনে। বিগ্রহবান্দেবোইস্তি। (কিং ত্বন্মিন্দৃশ্তমানে জ্যোতির্মগুলে ভবত্যার্দি- 

ত্যশব্দপ্রয়োগঃ। এবমঙ্গ।রেঘগ্রিশব্দঃ। বর্ি বিগ্রহবতী দেবতা স্তাত্বদানীমৃত্বিগাদিব্কর্্রণা- 

পলভ্যেত। কিং চৈকণ যজমানন্ত বাগে হবিঃ স্বীকতুঁং গত্বা তদানীমেবান্তেষাং যাগেষু 
গন্বং ন শক্ষয়াং। অত এবাইয়ার়তে_-'কিম্ত বা হ দেবা বক্তমীগচ্ছস্তি কন্ত বা ন 

বহনাং যজমানানাং,, হতি। কিংচ বিগ্রহবত্গু দেবেখু মৃতেষু বৈদিকানা মন্রীন্দ্দিশব্দানা- 

মভিধেয়াভাবাদ্েস্তাপ্রামাণ্যং এরমজ্যেত। তম্মান্ম,গতৃষ্ণ দিবাক্যেঘিব সহত্্াক্ষো! গোত্রভিদি- 
ত্যার্দিবাক্যেযু কশ্চিদ্বিকল্পপ্রত্যরে! জারতে। “শৰজ্ঞান্থানুপাতী বস্ত,শুন্তো বিকল্প ইতি 
তল্লক্ষণং। “মৃগতৃষ্তাস্তসি নাতিঃ খপুষ্পকতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাস্গতো যাতি শশশৃধন্ু্ধরঃ ॥৮ 

ইত্যত্র বিনৈব বাহ্বস্তন। ধথ| কশ্চিদাকারবিশেষে! মনপি প্রতিভাসতে তথৈব দেব্তাবাক্যেযু। 
তন্মাদগির্বৈ্ব দেবানাং যষ্টেতিবাক্যবলাদ্দেবানাং বাগাধিকারো |বক্ত,ং নশক্যঃ। অত্রোচ্যতে__দেকা- 
শামধিকারাভাবঃ কুত ইতি বক্তব্যং। দেহাগ্ভতাবাদ৷ মত্যপি দেহা'দাবর্ধিত্বসা মধ্ঘ্যবিগ্যারূপাণা মধি' 
কারহেতুনামভাবদা৷ সংস্বপি তেষু শান্ত্রেণ নিধিদ্ধত্বাদ্ধা। প্রথমপক্ষে২পি দেহাগ্ভাবঃ কুত ইতি 

বাচ্যং। প্রমাণাভাবাদ্ধা বাধকসত্তাবাদ। | নাহস্ে। মন্ত্রার্থবাদেতিহ!সপুরাণয়োগিপ্রত্যক্ষলো- 

কপ্রসিদ্ধীনাং ততপ্রমাণত্বাৎ। “দেবা! বঃ সবিতা প্রাপয়তু”” পরদ্রস্ত হেতিঃ পরি বে! বৃণক্ত, 

ইত্যাঁদয়শ্চেতনো চিতব্যবহারাভিধায়িনে! বহবো মন্ত্রাঃ পুর্বমুদাতাঃ | “্অগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ” ণইত 
ইন্দ্র অককণো দবীর্যানি, ইত্যাদয় উদাহিয়ন্তে। “অথা সপত্বানিন্ত্রীঘি মে [বষূচীনাদ্থাস্ততাং” “অগ্নে 

ত্ব/. স্থু জাগৃহি” উত্যাদয় উদ্াহরিষ্যন্তে। তং গায়ত্রাহরৎ। পুরুষং বৈ দেবাঃ পণুমালভন্ত। 
দেবান্থরা সংযত্বা আসন্নিত্যাদয়োহর্থবাদাঃ। ইতিহাসো তারতাদিঃ। পুরাণং ব্রাহ্মপাগ্মবৈষ্ণবাদি 

যোগিগ্রত্যক্ষং যোগশাক্সে “মুদ্ধজ্যোতিষি দিদ্ধদর্শনং” ইত্যাদিকুত্রেযু প্রসিদ্ং। লোকগ্রসিদ্ধিষ্চ 
চিত্রকারা দিতত্ন্ম,ত্িলেখনাদিভি্রপ্টিব্যা। নাপি দ্বিতীয়ো বাধকন্তানুপলস্তাৎ। বনম্পতিতগ্মূ- 
লাদীনীমপি বিএহানিস্গ্রসঙ্ে বাধক ইতি চেন্ন। তন্তেষ্টত্বাৎ। প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেন্ন। ্থাবর- 
দপন্ত প্রত্যক্ষত্বেংপি তদ্ভিমানিদেবতানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ। সস্তি হি সর্বেঘু বস্তঘভিমানিদেবতাঃ | 

অত এব শ্রায়তে--“অস্তরিক্ষদেবত্যাঃ থলু টব পশবঃ। যজমানদেবত্যা বৈ জুহঃ। শ্রাতৃব্যদেৰ 

ত্যোপস্থৎ ইতি। নাত্র দৃতমান! অস্তরিক্ষষজমানভ্রাতৃব্যা বিবক্ষিতাঃ কিং ভু ভদভিমানিদেবতাঃ। 
এবং চ সত্যতিমানিনীভিঃ সহাতেদবিবঙ্ষয়া “বায়বঃ স্থোপায়ব। স্থ” প্ভুহ্ব হাতত! হবি, 



২৬৪ বজুর্ব্বেদ-সংহিতা | . [ প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক । 

দেবযজ্যায়া উপভূদেহি দেবস্বা সবিতা হ্বয়তি” ইত্যাদীনি চেতনোচিতানি সম্বোধনান- 
পগ্চন্তে। কিং নিমিত্বোইয়ং দেবতাভি ব্যক্ত্যতিনিবেশ ইতি চেৎ। তব কিং নিমিত্বোহয় 
দেবতাপ্রদ্বেবাভিনিবেশঃ1 জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি জৈমিনিমতন্ত স্ত্রিতত্বা্দিতি চেৎ। 
কিং বাদরায়ণন্ত মতং ন পশ্তসি। স হোবং সুত্রয়ামাস-_“অভিমানিব্যপদেশত্ত বিশেষানু- 

গতিভ্যাং” (ব্রণ স্থুৎ ২১৫) ইতি। অস্তায়মর্থঃ--বাক্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং পরম্পরকলহশ্রুতিযু 

মুদব্রবীৎ অপোইব্রবন ইত্যাদিশতিষু চাঁভিমানিদেবতা ব্যপদিত্ান্তে | ইন্দ্রিয়সংবাদবাক/গ্তাহদাবে- 

বাংহৈতা দেবতা ইতি দেবতাশবেন বিশেিতত্বাং। অন্তর চ “অগ্নির্কগ ভূত্ব। মুখং প্রাবিশৎ। 
বাষুঃ প্রাণো ভৃত্বা নাসিকে প্রাবিখখ। আদিত্যশক্ষুর্ ত্বাহক্ষিণী প্রাবিশখ” ইত্যাদিনা সর্বেঘে- 
বেক্জিয়েষু দেবতা নুগতিশ্রবণাদতি। বাধকান্তরং তু বাদরায়ণ এবাহশঙ্কা নিরাচষ্টে। তদীয়ং 
সুত্রমেত-“বিরোধঃ কর্মণীতি চেনা নেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎচ, (ত্রাণ স্থুৎ ১৩২৭) ইতি। 

খত্িগ দৃষ্টান্তেন যঃ কম্মণি বিরোধঃ দৌইপি নাস্ত্যেকস্ত যুগপদ্বহুগৃহভোজনাসস্তবেইপি বনুকর্তৃক- 

নমস্কারত্বীকারঃ সম্ভবতীত্যনেকপ্রকারদর্শনাৎ। ইহ চ যাগন্তোদেশগাত্মকত্বাননমস্কারন্তায়েন 
বহবো! যজমাঁনা যুগপনদেকাঃ দেবতামুদ্দিপ্ত হবীংষি ত্যজেয়ুঃ। 'অথ বা দেব্তানাং যোগ- 

সামর্থ্যাদ্যুগ্রপদনেকশরীরপ্রাপ্তিঃ এতিস্বৃত্যোর্দি ম্ততে । তৈশ্চ শরীরৈষ্যুগপদ্ছুযু যাগেষু 

যুগ্রপদগচ্ছেষুঃ ৷ ন চান্ুতববিরোধস্তাসমন্তধ 1নাদিশক্তিমত্তেনাযোগ্যান্গপলব্ধে;ঃ | নাপি বিগ্রহবতীযু 
দেবব্যক্তিযু মৃতাস্থ বৈদিকশন্বস্তার্থাভাবো জাতেরেব শবার্থত্বাং। অতো বনম্পতিমূল- 
জুহুপভূদীগ্ভচেতনদ্রব্যেষু সর্কেঘভিমানিনীনাং বিগ্রহবতীনাং চেতনানাঁং দেবতানামভ্যুপগমেইপি 

ন্ বাঁধঃ কশ্চিং। মুগবুঞ্িকাখপুষ্পাদিঘপি বনস্পত্যাদদিঘিব দেবতাভ্যুপগমঃ প্রসজ্যেতৈতি 

চেন্ন যদ! মৃগতৃষ্ণায়ে স্বাহা খপুষ্পায় স্বাহেতি বেদবাকং দর্শয়িষ্যসি তদাহভ্যুপগমিষ্যামঃ। 

অতঃ প্রমাণসন্তাবাদাধকাভাঁবাচ্চ সন্ত্যেব দেবতানাং বিগ্রহাদয়ঃ। নাপ্যর্িত্বাগ্ভধিকারকারণা, 

ভাবাদিতি দ্বিতীয়; পক্ষে যুক্তঃ। আদিত্যবস্বাদীনাং স্বন্বপদস্ত প্রাপ্তত্বেন তত্প্রাপ্তিহেতাবু 

পাসনে যাগে বাহর্থিত্বাভাবেহপি যলাস্তরহেতৌ তৎসস্তবাৎ। সত্যসঙ্কল্লানাং তেষাং সঙ্কল্লাদেব 

ফলদিদ্ধৌ ন যাগ।দিপ্রবৃত্তিরিতি চেন্ন। সঙ্কল্প ইব যাগাঁদাবপি প্রয়্াসবুদ্ধ্ভাবেন প্রবৃত্তিসস্তবাৎ। 
শরয়স্তে হি বহুশো বেদবাক্যানি--“অগিষ্টোমেন হে প্রজাপতিঃ প্রজা অহ্জত। 

তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্ধ্যগৃহাৎ” ইতি ।  “বৃহস্পতিরকাময়ত। শ্রন্সেদেবা দধীরন্। 

গচ্ছেয়ং পুরোধামিতি। স এবং চতুর্ক্িত শতিরাত্রমপন্তৎ। তমীহরৎ। তেনাযফজত। ততো 

বৈ তন্মৈ শ্রন্দেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাঁং” ইতি। ইদানীং মনুষ্য এব সত্রে ভাবিসংজ্ঞয়া 
প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদিশব্বৈরচ্যত ইতি চেৎ। অন্তেবং নক্ষত্রেষ্টৌ। তত্র হি যজমানো 
দেবতা চেত্যুভয়মেকেনৈৰ শবেন ব্যবহৃতং--“অগরির্বা অকাময়ত | অন্নাদো দেবাঁনা৬, 
স্তামিতি। স এতমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ গুরোভাশমষ্টীকপালং নিরবপৎ” ইতি। ইহ তু 
বাধকীভাবান্থুখ্যা এব প্রজাপতিবৃহল্পত্যাদয়ঃ। অন্যথা বসিষ্ঠবিশেষণং বিরুধ্যেত। তচ্চৈবমা- 

যায়তে--“বসিষ্ঠো হতপুত্রোইকাময়ত বিনয় প্রজাং ইতি। তন্মাদর্থিনো দেব! যাগাদিযু 
প্রবর্তেরন্। সামধ্যমপি ধনবন্ধং তেষামন্ত্েব। উপনয়নপূর্ব্বকাধ্যয়নাভাবেইপি স্বয্ংভাভ- 

্বাবেদানামন্যেব বি্াা। নিষেধং ৯ ন পল্তামন্তশ্মাচ্তো। ধক্সেংনরগু ইতিবন্দেবা। অনবন্ধ গু 



১ প্রপাক, ১২ অঙ্্বাক।]  কৃষ্ঃ-যজূর্ষেবেদ-মন্ত্র | ২৬৫ 

ইত্যশ্রবণাৎ। প্রত্যুত “দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেইকুর্ববত তদস্ুরা অকুর্বত” ইতি বহুশঃ শ্রুতং। 
আঘারব্রাঙ্গণেইপি শয়তে--“দেবা বৈ সামিধেনীরনুচ্য যজ্ঞং , নান্বগশ্ঠন্তস প্রজাপতিস্ত ্ ধী- 
মাঘারমাঘারয়ত্ততো বৈ দেব! যজ্ঞমন্থপশ্ুন্ঠ' ইতি। “অস্থরেযু বৈ যজ্ঞ আসীত্বং দেবাস্ত রী, 
হোমেনাবুঞ্জত'' ইতি। সর্ধোইপ্যয়মর্থবাদ ইতি চেদ্বাটং। ন খলু বয়মপ্যেতমনর্থবাদং 
বূমঃ। মহাতাতপধ্যেণ বিধিং প্রশংসতোইবাস্তরতাঁৎপর্ষোণ স্বার্থেপি প্রামাণ্যাুতার্থবাদত্ে 
কা তব হানিঃ। য্দা প্রজাপতিরমন্ত্কং প্রথমমাথারং প্রাজীপত্যমন্ুতিষ্ঠতি তদা কমঞ্ঠং 

প্রজাগতিং মনসা ধ্যায়েদিতি চেৎ পূর্ববকল্পেৎতীতং ব্রহ্মাপ্ডাস্তরে বর্তমানং বা ধ্যায়তু। যথা 
দেবদত্বঃ স্য়মন্তস্ত পিতাইপি সন্বিষ্ভাধনাদিভিঃ স্বপিত্রা! সমানোইপি সন্ স্বপিতরং নমস্করোতি 
যথা বা ব্রাঙ্গণকর্তৃকে শ্রাদ্ধে ব্রাক্মণাস্তরং ভোজ্যতে তদ্বৎ। যদি তত্র শ্বসমানম্ত পিতু- 
্বান্ষণান্তরস্ত চ পুজয়া তুষ্টঃ পরমেশ্বর; ফলং দৃগ্ভান্তহি স কিমন্ত প্রজাঁপতেঃ ফলদানে 
বিশ্মরিষ্যতি নিদ্রাস্ততি বা। “তৃপ্ত এবৈনমিন্্রঃ গ্রজয়। পশুভিস্তর্পয়তি” ইত্যত্রাপীন্দ্রবিগ্রহেই- 

বস্থিতোহন্তর্যামোৰব ফলস্ত দাঁতা। অন্ত এন বাঁদরায়ণঃ_-“ফলমত উপপন্তেঃঠ 

(ব্রণ সৎ ৩৩১৮) ইতি সুত্রয়ামাম। ঈশ্বরস্ত ফলদাতাত্বেহপি নাপূর্বাবৈয়থ্যং ফল- 
বিশেষে তত্ত(রতম্যে চাপুর্বন্তৈব নিয়ামকত্বাৎ। জৈগিনিশ্চাপুর্বাঙ্গীকারেণ পরিতুষ্টো ন 

দেবতাং দ্বেষ্টি। তাঁবতৈব স্বাপেকিতো হাধ্যায়ন্ত।২রন্তসিদ্ধেঃ । ন চ গ্রজাপতিকর্তৃকে যাগ 
খত্িজামভাবঃ। দেবতান্তরাণামৃত্তিকত্বাংৎ। নন্বাততিজ্যং বিপ্রশ্তৈব। তথা চ দ্বাদশাধ্যায়- 
স্তাবসানে চিত্তিতং--“আত্তিজ্যং কিং ত্রিব্ণস্থং বিপ্রগাম্যেব বাইগ্রিমঃ ' বিষ্তাবস্বান্ন তহ্যক্ং 
ব্রাহ্গণত্তৈব তৎস্ৃতে:, ইতি। *প্রতিগ্রহোইধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা”” স্থৃতিঃ। 
নায়ং দোষঃ। তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্ঠয়োরাত্তিজ্যং নাস্তীত্যেতাবদেৰ বিবক্ষিতং ন তু দেবানাং 
তন্নিবাধ্যতে মন্ত্ত্রাঙ্গণয়োস্তদবগমনাৎ। প্পৃথিবী হোতা । গ্ভৌরধবর্য [ঃ।  কুদ্রোহদীৎ। 

বৃহস্পতিরুপবক্তা। অগ্রির্হোতা ৷ অশ্বিনাইধবযূণ। তষ্টাহগীৎ। মিত্র উপবক্তা” ইতি মন্ত্রাঃ। 
“আস্থিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্য আস্তাং ইতি ব্রাহ্ষণং। ব্রেবর্ণিকানামেব বসস্তাদিকালেধাধান- 

বিধানান্দেবানাং বর্ণাশ্রমাভাবান্নাস্ত্যাধানমিতি চেন । উদ্দিধানম্ত মনুষ্যবিষয়ত্বাৎ। বর্ণাশ্রম- 

প্রযুক্তা বিধয়ো মনুষ্যাণামেব সস্তি। দেবাস্ত ন বর্ণীশ্রমধর্শমনতিষ্ঠস্তি। কিং তু কাম্য 

কর্শণ্যাধানমপি দেবানামায়াতং-_“প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্রিমশ্ছজজত । তং দেবা রৌহিণ্যামাদধত। 
তং পুষাই্ধত্ত। তং ত্বষ্টাহ্ধত্ত। তং মন্গুরাধত্ব। তং ধাতাহধস্ত” ইতি। তদেবং দেবানাং 

যাগাধিকারে বিদ্বীভাবাৎ “অগ্নির্বৈর্ব দেবানাং যষ্টা ইত্যেতদিহ সুস্থিতং। সর্বত্র চ মক 
বাহ্মণেতিহাসপুরাণাদিবাদাঃ সুতরামুজ্জীবিতাঃ | 

প্রথমাধ্যায়ন্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্-_“অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাথারমাধারয়তীত্যমূ। বিধেমৌ 
গুধসংস্কারাবাহোস্থিংকর্্পনামনী ॥ অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি ব্হত্রীহিগতোহনলঃ | গুণো বিধেয়ো 

গামস্বে' রূপং ন স্তাৎ ক্ষরদঘবতে ॥ সংক্রিয়াইঘাপমাখারয়তীত্যুক্তা দ্বিতীরয়া | আধঘারেত্যগ্সি- 

. হোঁপ্ৈতি যৌর্গিকে কর্শ্নামনী ॥ অগনির্জ্যোতিরিতি প্রোক্তো মন্ত্রীদেবস্তথা খ্বতম্। চতু হীত- 
বাক্যোকং দ্বিতীয়াকাস্থিক্ং গতিঃ ॥ ' নাঁসীধিতে হি ধাত্বর্থে করুণত্বং ততোইস্ত সা। লাধ/তাং 

'ববক্তি সংস্কারে ' নৈবাহশক্্য; ক্রিকাত্বতঃ”.ইতি ॥ “অগ্রিহোত্বং ভুহৌতি” ইত্যজাগ্িহোতপবান্ঠ 
রুফ-্যূর্বদ-.৩৪ 



২৬৬ যজুর্বেবেদ-সংহিতা | [প্রথম কাঙ, প্রথম অষ্টক। 

কর্মনামত্বে দ্রধাদেবতয়োরভাবাদ্যাগন্ত শ্বরূপমেব ন সিধ্যেৎ! ততোহগ্রিদেবতারূপো 

গুণোহনেন দর্রিহোমে বিধীয়তে । আঘারশবশ্চ “প্ ক্ষরণদীতপ্্যোঃ ইত্যম্মান্ধাতোরুৎপন্নঃ 

গ্ষরদ্ঘবতমাচষ্টে। তশ্মিংশ্চ ঘ্বৃতে দ্বিতীয়াব্ভিক্ত্যা সংস্কাধ্যত্বং প্রতীয়তে। তচ্চ সংস্কৃতং দ্বত- 

মুপাংগুযাগে দ্রব্যং ভবতি। তক্মাদগ্রিহোত্রাঘারশন্দৌ 'গুণসংস্কবারয়োর্কিধায়কাৰিতি প্রান্তে 

ব্রমঃ-_অগ্রিঞ্যোতির্জ্যোতিরগিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। হুর্য্যো জ্যোতির্জের্যাতিঃ হৃর্য্যঃ 
শ্বাহেতি প্রাতরিতি বিহিতেন মগ্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্দেবতা ন বিধেয়া। ততোহগ্রিসুর্যদেবতাকস্ত 

সায়ংপ্রাতঃকালয়োনিয়মেনানুষ্ঠেয়স্য বর্ম্মগোহগ্রিহোত্রমিতি যৌগিকং নামধেয়ং। যোগশ্চ 
বত্রীহিণা দর্শিতঃ। চতুগৃহীতং বা এতদভূত্তস্তাইঘারমাঘার্যযেত্যাজ্যদ্রব্যন্ত প্রাপ্ততয়া 

ক্ষরদ্খঘৃতসংস্কারস্তাবিধেয়্বাদীঘারণন্দোইপি যৌগ্রিকং কর্খ্নামধেয়ং | যন্মিন্ কর্মণি নৈষ্ধতীং 

দ্রিশমারভ্যৈশানীং দিশমবপিং কৃত্বা সন্তত্যা প্বতং ্গার্্যতে তন্ত কন্মণ এতন্নাম। ননু নামতে 

সতিঃ ণ“উদ্ছিদা বজেত”” পজ্যোতিষ্টোঘেন নজেত' উত্যাঁদাবিৰ বাত্র্থেন করণেন সামীনা- 

ধিকরণ্যায়াগিভোত্রেণ জুহোত্যাথারেণাপারয়তীতি ভতীয়য়া ভবিতব্যং। নৈষ দোষং। 
অনুষ্ঠানাদৃদ্ধং ধাত্র্থভ্ত সিদ্বত্বাকাঁরেণ করণত্বেহপি ততঃ পুর্বং সাধ্যত্বাকারং বন্তমগ্রিহোত্র 

মাঘারমিতি দ্বিতীয়ার। যুক্তত্বাং। ন চাত্র দ্বিতীয়ানুসাঁরেণ ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্য1দাবিব সংস্কারঃ 

শঙ্কনীয়ঃ ৷ ক্রীহশন্দবদগ্িহোজাঘারশন্বয়োঃ এসিদ্দ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিত্বাভ্যুপগমাৎ। 

তশ্মাদগ্রিহোত্রাঘারশনদৌ  দর্বিহোমোপাংস্ুযাগয়ড ণসংস্কারবিধায়িনৌ ন' ভবতঃ কিং তু 

কর্মাস্তরয়োনামনী | 
দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিত্তিতং-_“অগ্নিহোত্রাধারবাক্যমন্্রবাদোৌহথ বা বিধিঃ। 

অরূপত্বাত্ত দধ্যাদিবাক্যেনোক্তমনৃগ্ধতে ॥ গুণ্যসিদ্ধো ন দধ্যাদিগুণো ছুষ্টা বিশিষ্টতা। রূপং 

দধ্যাদিমন্ত্রাভ্যামতোহসৌ গুণিনো বিধিঃ” ইতি। ইদমাম্নীয়তে__“অগ্নিহৌত্রং জুহোতি” 
ইতি, প্দধ়া জুহোঁতি” ইতি, “পয়সা জুহৌতি” ইতি (চ)। ইদমপরমাম়্ায়তে-_“আঘারমা- 

তি” ইতি, “উর্ধমাঘারয়তি” ইতি, “খজুমীঘারয়তি/ ইতি চ। তত্রাগ্রিহোত্রবাক্যং 
দধ্যাদিবাক্যবিহিতন্ত কর্মসমুদায়স্তান্বাদঃ । আঘারবাক্যং তৃর্ধাদিবাক্যবিহিতন্ত তন্তেতি। 
ন ত্বেতদ্বাক্যদ্বয়ং কর্্বিধায়কং । কুতঃ। দ্রব্যদেবতালক্ষণত্ত যাঁগরূপস্তাভাবাদিতি চেত্তত্র 

বক্তব্যং। কিং দধ্যাদিবাক্যেন গুণমাত্রং বিধীয়তে কিং বা গুণবিশিষ্টং কর্ম। নাহগাঃ। 

অগ্নিহোত্রাদিবাক্যন্ত ত্বন্মতে কর্মবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কম্তচিদসিদৌ গুণ্যন্বাদপুরঃসরম্ত 
গুণমাত্রবিধানস্তাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং গ্তাঁৎ। তচ্চ সত্যাং গতাবযুক্তং। অতোহগ্লি- 

হোত্রাদিবাক্যং কর্ম্মবিধায়কং। তত্র দ্রব্যং দধ্যাদিবাক্যৈলভ্যতে দেবতা তু মান্্রবর্ণিকী | 
আঘারেইপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উন্নেতব্যে। 

দশমাধ্যায়ন্ত তৃতীয়পাদে চিত্তিতং--“হিরণ্াগর্ আঘারে পূর্বান্মিনন তরেংথ বা। লিঙ্গাদাঞ্চে 

সমং লিঙ্গং কলগুকাধ্যত্বতোহস্তিমে+ ইতি ॥ বায়ব্যপশৌ “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র ইত্যাঘার- 
মাঘারয়তি', ইতি শ্রুতো মন্ত্র: পূর্বন্রিল্নাঘারে স্তাৎ। কুতো মন্ত্রলঙ্গাৎ। প্ররুতৌ গ্রাজাপত্যঃ পূর্ব 
'আঘারঃ। অশ্মিন্পপি মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভশবেন প্রজাপতিরভিধীয়তে । “প্রজাপতির্বধ হিরণ্যগর্ডঃ” ইতি 

' বাকাশেষাদিতি প্রান্ডে ভ্রমঃ-স্অস্তিম আঘারেতয়ং মনত ক গুকার্য্যত্বাৎ। প্রন্বতাবমন্ত্কঃ এরথম 



১প্রপাঠক, ১২ অনথবাক।] কৃষ্ণ-যজূর্ষ্বেদ-মন্জু | | ২৬৭ 

আঘারঃ প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ঙ্নাঘারয়তীতি ধ্যানমাত্রস্তাভিধানাৎ। ভূফীমাধারয়ভীত্যমন্তবং 
সাক্ষাদেব শ্রুতং। দিতীয়ে স্বাঘার উর্দো৷ অধবর ইত্যাগ্ঠৈত্দৌ ম্রো বিহিতঃ। অতো! মন্তকার্য্যং 
তত্র ক্ুপ্তং। তন্মাদ্বিতীয়াঘারে হিরণ্াগর্ভমন্ত্রবিধিঃ। যত্তু প্রজাপতিদেবতালিঙ্গং তদিদ্দে২পি 
সমানং | ইন্দ্রোইপি হি গ্রজানাং পতিঃ। তক্মাদুর্দো অধবর ইতি মন্ত্ং বাঁধিত্বা হিরণ্যাদিমন্সতত 
বিধীয়তে। তৃতীয়াধ্যায়ন্তাষ্টমৈ পাদে চিত্তিতং-_“মা মা সং তাপ্তমিত্যেতৎ কশ্সিন্ স্তাদিতি 
পূর্ববৎ | অধ্বর্্যাবস্ত তব্বেন স্বানিকম্মেপযোগতঃ' ইতি ॥ মা মেতি মন্ত্োন্তং সস্তাপাভাবরূপং 
ফলং যজমানে স্তাঁদধ্বর্য্যো বেতি সন্দেহঃ | পূর্বাধিকরণে মমাগ্ে বর্চ ইত্যধ্বধ্যণা পঠযমানেইপি 
মন্ত্রে মমেতি শব্দোহধ্বধূ্যস্বামিনং যজমানং লক্ষয়তি। ন্বর্গকাঁমো যজেতেত্যাত্মিনেপদেন সাঙ্গযাগ- 
ফলশ্ত ব্বন্ত যজমানগামিতায়া অনগমাৎ। ততো যথা বর্চো যজমানে ভবতি তথা সন্তাপা- 
ভাবোহপি যজমানগামীতি প্রাপ্তে ভ্রমঃ £ কর্ম সমাপ্যতে । 
তশ্মাদধব্ুগতোহপি সম্তাপাঁভীবো যজদ রা সমিতি ত নাত্র পূর্ববদস্তেপচারঃ | 

অথ ব্যাকরণং। 

ভুবনশন্দো নিয়তনপুংসকলিঙ্গত্বাদাছ্যদাত্তঃ | অগ্ন ইত্যত্র বাক্যাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। “আমন্ত্রিতং 

পূর্বমবি্ঘমানবঠ (পাঁণ ৮1১৭২ ) ইতি তশ্ত।বিষ্ঠমানবন্টাবাদ্যষ্টরিত্যেতম্ত পদ।ৎ পরত্বাভাবান্ন 
নিঘাতঃ কিং তু যাষ্টিমামন্ত্রিতাছ্যদ|ভ্তত্বং । অগ্রাবিষ্ণ, ইন্যতাপি তদ্বৎ। ন বিদ্কতে ধরে] 
বিদ্বো যস্ত মোহধবরঃ | “নঞ্জ্ভ্যাং” ( প্রাণ এ২।৭২ ) ইত্যুন্তরপবান্তেদান্তত্বং | দিবিষ্পৃশ- 

মিত্যত কৃৎস্বরঃ। 'ন্ব,ত ইত্যগ্রাবারপূর্বপদপ্রকুতিম্বরঃ। ছুশ্চরিতাদিত্যবরাপি তদৎ॥ ৯২॥ 

ইতি শ্রীদত্সায়ণাচার্মাবিরচিতে মাঁধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে কুঝ্ণবজুর্ব্রদীর়তৈত্তিরীর- 
সংহতাভাষ্যে পরথ্মকা 'গ্রথম প্রপাঠকে ছাদশোই্ভ্রবাকিহ ॥ ১৯ 

৮. রস 
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দ্বাদশ অন্ুবাকের মন্ত্মূভ আধার-গ্রহণ-মূলক ৷ “আঁধার, বলিতে 'আজ্যহবিঃ-পূর্ণ ক্রুক 

বুঝায়। তাহা হইতে পুরোডাশসাংনাধ্য প্রভৃতি বেদীতে স্থাপনের বিষয় উপলক্ষিত হয়। 

ভাষ্যান্ুক্রমণিক! হইতে প্রতিপন্ন হয়,_-দ্বাদশ অন্ুবাঁকে যজ্ঞকাষ্ঠের উপরিভাগে হোম-নিষ্পাদ- 

নার্থ আধার-স্থাপনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে । একাদশ অন্গবাকে ইধ (বজ্ঞকাষ্ঠ ), 
বছিঃ (কুশ ) এবং ক্ষচাঁদি ( কাষ্ঠনির্ষিত হাতা গ্রভৃতিকে ) প্রোক্ষণাদির দ্বারা বিশ্ুদ্ধীকরণের 
গক্রিয়া কথিত হইয়াছে । এক্ষণে, এই দাদশ অনুবাকের মন্ত্-সমুহে, ইখ্মকাষ্ঠের উপরিভাগে 
কিরূপে হোমার্থ আধার স্থাপন করিতে হয়, তাহাই পরিবর্ণিত হইতেছে । 

“বিনিয়োগ-সংগ্রহ” মতে দ্বাদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের (ভূবনমসি প্রভৃতি ) দারা অগ্রলিবদ্ধ 
করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রের ( জুহ্বহৃগিত্বা ইত্যাদি ) দুইটা অংশে 'জুহুপভূৎ গ্রহণ করিবে। . তার 
পর “অগ্নাবিষ্ণ, প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়! “বিষ্টোঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ভূমি নির্দেশ 

পূর্বক “ইত ইন্ছো? প্রভৃতি মন্ত্রে সেই ভূহু স্থাপন করিবে। তদনস্তর 'বৃহত্তাণ প্রভৃতি মন্ত্রে 



২৬৮ যজুধ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

করুক গ্রহণ করিয়া “পাহি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই ক্রুকৃকে প্রতিনিবর্তন করিয়! অর্থাৎ স্থাপন করিয়া, 
'মখন্ত” প্রভৃতি মন্ত্রে ধবাঁকে সেই ক্রকের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। বেদির উপরিভাগে 
আজ্যহথবিঃ পূর্ণ ক্রক স্থাপন এতদ্বারা প্রতীত হয়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ” মতে দ্বাদশ অনুবাকের 
নয়টা মন্ত্র এইরূপে আধার স্থাপনে বিনিযু্ত হইয়৷ থাকে। 

বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সন্বোধন--আহবনীয় অর্থাৎ যাগ- 
নিষ্পাদক অগ্নি। অগ্নি হইতে ভূতসমষ্টির উদ্ভব বলিয়৷ সেই অগ্নিকে €ভুবনং, বল! হইয়াছে। 
পূর্বদিকে স্থাপিত অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলি দ্বারা জুহ্পভৃত-সমূহকে গ্রহণ করিয়া, অগ্নিতে প্রদান 
করিতে হয়। থষ্টঃ পদে সেই জুহ্পভূদাদি উপলক্ষিত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,--“হে যাগ- 
নিম্পাদক অগ্নি! তুমি ভূত-সমষ্টির কারণ-ন্বরূপ। ভূতসমূহের কারণ বলিয়৷ তুমি বিস্তৃত হও। 
এই অঞ্জলিরূপ নমঃ তোমাঁর উদ্দেষ্তে প্রদান করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে এই অঞ্জলিধৃত জুহুপভৃত 

প্রস্ৃতি প্রদান করিতেছি ।” আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্থুলতঃ 
আমর! ভাষ্যকাঁরেরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার ভাবে একটু 
তারতম্য লক্ষিত হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রের সম্বোধ্য-প্রস্তান স্বরূপ ভগবান। অগ্থি 
বলিতে আমরা জ্ঞানাগ্রিকেই লক্ষ্য করি। লৌকিক অগ্নি যেমন সমস্ত ভন্মীভূত করিয়া ফেলে; 
সেইরূপ জ্ঞানাগির দ্বারা হৃদয়ের সর্কাবিধ আবিলতা কলুষতা ভন্ীভত হইয়া, হৃদয় পবিভ্রভাৰ 

ধারণ করে। তাই জ্ঞানাগ্রি ভগপানের প্রকাশরূপ বলিয়া আঃনা মনে করি। আর তাহা 

হইতে "অগ্নি বলিতে তানরা সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকেই লন্গ্য করি। তাহা হইতেই যে 
ভূতসমষ্টির উদ্ভব, ভগবানই যে স্থাবরজঙ্গমচর/চরের উৎপত্তির কাক. 'অপিচ তিনিই ষে তাহাদের 

পোষক ও সংরক্ষক, তীহাঁর বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে | ভগবান বলিয়াছেন, 

“অহ্মাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | ভহ্মাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥” 
অন্তত্র 'আবার বলিয়াছেন,_“ইন্দিয়াণাং মনশ্চান্মি ভৃতান1মম্মি চেতন1।” “যচ্চাপি সর্বভূতান।ং 
বীজং তদহমর্জুন। ন তদস্তি বিন! যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥” ফলতঃ, ভগবান হইতেই ভূত- 
সমষ্টির উদ্ভব, আবার তাহাতেই তাহাদের লয়প্রাপ্তি। কেবল ভূতসমষ্টি বলিয়া নহে; বিশ্বের 
যাহা কিছু সার সামগ্রী, যাহা কিছু কারণ--সে সকলই তীহ,তেই অবস্থিত। তিনি যেমন 
ভূতসমষ্ঠির উৎপত্তির কারণ, তেমনই তিনি আবার তাহাদের "লক ও সংরক্ষক। এই ভাৰ 

হইতেই আমর! “ভুবনং' পদের অর্থ করিয়াছি,_“বিশ্বেষাং স.ষাং ভূতানাং উৎপাদক, যদ্বা__ 

নিথিলানাং সস্তাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ।” ভগবানকে ভুবনং, বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য 

বলিয়। মনে করি। “বিপ্রথন্ব' পদে সদ্ভীব ও লোকান্ুরাগ ব্ধনের ভাব মনে আসে। মন্ত্রে 

ভাব এই যে,_হে ভগবন্! আপনি যেমন ভূতসমূহের কারণ, তেমনি সন্তাব-সংপ্রবৃত্তির 
অনয়িতা) আপনার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে সন্তাবাদি লোকানুরাগ প্রবর্ধিত হউক । অপিচ, 

অনুষ্ঠিত এই কর্ম আপনার প্রীতিহেতু্ভীত হউক | তাহাতে, আমার সেই কর্মের প্রভাবে, 
আমার হৃদয়ে সন্তাবের সর হইবে; আর সেই সন্তাবের প্রভাবে সংস্বরূপ আপনাকে 
পাইবার অধিকার জন্মিবে। ফলতঃ, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, লোকান্থুরাগ বর্ধন জন্তই 
মন্ত্রের উদ্বোধনা দেখিতে পাই । | 



১ প্রপাঠক। ১২ অসবাক ।] কৃষ্ণ-যজূর্ববেদ-মন্তর | ২৬৯ 

দ্বিতীয় মন্ত্র জুহ্পত্ৃৎ গ্রহণ-মূলক । এই মন্ত্রের ছুইটা অংশ পরিকল্পিত হয়। প্রথম অংশ 

“জুন” সন্বোৌধনে এবং দ্বিতীয় অংশ “উপভূৎ সম্বোধনে বিনিযুক্ত। প্রথম অংশের অর্থ--" 

হে! আগমন কর) দেব্যাগনিষ্পাদন জন্য অগ্রি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন । 

দ্বিতীয়াংশের অর্থ--হে উপভৃৎ! আগমন কর। দেব্যাগের জন্য সবিতা দেবত। তোমাকে 

আহ্বান করিতেছেন ।” “জুন অর্থাৎ ক্রককে অগ্রিদেবের উদ্দেশ্তে এবং উপতৃৎ অর্থাৎ ক্রক- 

ব।তিরিস্ত আজ্যধারণক্ষম অন্য পাত্রকে হূর্য্যের উদ্দেশে নিবেদন করা হইয়াছে, বুঝা যায়। 
আমরা কিন্ত মন্ত্রে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্বকে এবং 
দ্বিতীয় অংশে মনোবৃত্তিকে সন্বোধন করিয়া না হইতেছে,-“দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আমার হৃদয়ে 

সপ্ভাবের উদ্দীপন! আন্মক ; আর সেই উদ্দীপনায় যেন আমি ভগবানের জ্ীতিকর কর্শের 
অনুষ্ঠানে সমর্থ হই । ফলতঃ, তগবানের প্রেরণা ভিন্ন মানুষের প্রবৃত্তি সদস্তর প্রতি প্রধাবিত 

হয় না। তাই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 
সদ্ভাব এবং বিশুদ্ধ দিব্যজ্ঞানই সকল সৎকর্ম্ের মূলীভৃত। তাই সৎকর্ম-সাধনে-__ভগবানের 
প্রতিকর কর্মের অনুষ্ঠানে সম্ভাৰের 'ও সঙজজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা । 

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির এবং বিষুর-যুগ্ম দেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্টমতে মধ্যম পরিধির 

পুরোভাগে আহবনীয় অগ্নি এবং তাহার পশ্চাতে শ্রকের অগ্রভাগে শা্দৃষ্ট যজ্ঞাভিমানী বিষু। 
'অবস্থিত। তাহা! হইতে মন্ত্বের অর্থ হয়-__“হে অগ্নি ও বিষণ! আধার হোমের নিমিত্ত তোমাদিগের 
উভয়ের মধ্যভাগে গমনকালে 'অমি যেন তোমাদিগকে পদদলিত ন! করি অর্থাৎ তোমার্দিগকে 

'অতিক্রমন না করি। অতএব আমার গমনের পথনিদ্েশ ছন্য তোমরা বিযুক্ত হও । আঁমার প্রতি 
তোমারা আমার গমন-স্থান প্রস্তুত করিনা দেও | এস্থাল লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় এই যে, যে স্থলে 

বপিয়৷ বাগ করিতে হয়, তাহ|ইবিষুর স্থান ব্লিয়। উদ্লিপিত হইয়াছে । আহ্বনীয়ের নিকট- 
বর্তী বলিয়া উহাকে যজ্ঞস্থানও বলা যাইতে পারে। আমরা মন্ত্রটাকে একটু স্বতন্ দৃষ্টিতে 

অবলোকন করি। ইন্দ্র ও বিষণ বলিতে আমর! এখানে জ্ঞান ও কর্মে বুঝিয়াছি। “আমি 
যেন জ্ঞান ও কর্ম মার্গ হইতে নিচ্যুত না হই, শক্র প্রভৃতি যেন আমাকে সন্তপ্ত করিতে না 

পারে, পরন্ত জ্ঞান ও কর্ম প্রভাবে আমি যেন পরমস্থান প্রাপ্তি হই,-_মন্ত্রে এই প্রার্থনাই গ্ভোতিত 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পাঁরি। মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,_-বিশ্বব্যাপক জানিয়৷ হে ভগবন্! 
আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম । আপনি চরণাশযদানে আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে 

শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন।” এইবপ অর্থ পরিকল্পনায় 'আমর| যেপ্ূপে বে পদের যে ভাব গ্রহণ 

করিয়াছি, আমাদের মন্ানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'ও বঙ্গানুবাদে তাহা! প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যানু- 

মোদিত অর্থ অনুসারে মন্ত্রটার একপ্রকার অর্থ হইতে পারে,_হে বিশ্বব্যাপক দেবদ্ধয়! আমি 

পদের দ্বারা যেন তোমাদিগকে অতিক্রম না করি।” ইহাতে ভাব বুঝা যায়,--“ভগবান 

বিশ্বব্যাপক। বিশ্বের গ্রতি অণু পরমাণুতে তিনি বিগ্বমান। ভগবান বিশ্বব্যাপক বলিয়া 

পাদম্পর্শ জনিত দোষ সংঘটিত না হয়, ইহাই আকাজ্ষা। যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া 
বুনিয়৷ আমনন করিতে হয়, তথাপি ইহা! যে 'অতি উচ্চভাবমুলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই 
আম্র! এ.অর্থেরও.সমীচীনতা! দেখিতে পাই। জ্ঞান ও কন্্ম সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সভ্জ্ঞান 
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সম্পন্ন হইয়া, সদসত-বিচাঁরে সমর্থ হইয়া, সৎকর্থ্ের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে 
“পারে, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন । মন্ত্রের লোকং পদে আমরা “অগ্নির ও বিষ 

মধ্যবর্তী যজমানের গমন-স্থানকে নির্দেশ করি না। আমাদের মতে এ "লোক পদে “পরমস্থান 

সেই ভগব্ৎ-পাদপন্নই লক্ষ্য করে। দিব্যজ্ঞান ও সৎকর্ম সেই স্থানে পৌছাইয়া দেয়। 
তার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রতি লক্ষা করুন। পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন- ভূ-প্রদেশ ; আর 

ষষ্ঠ মন্ত্র ইন্দরদেবতা সন্বন্ধী। তৃপ্রদেশকে লক্ষ্য করিয়! পঞ্চম মন্্ বলিতেছেন,--“হে ভূগ্রদেশ ! 
তুমি বিষ্ুর ( যক্ঞপুরুষের ) স্থান হও ।” পঞ্চম মন্ধে যজ্ঞের স্থান কথিত হইলে, “ইত ইন্তর প্রভৃতি 
যষ্ঠ মন্ত্রের দারা দেবতা দিগের বিজ্য়হেতু অপর স্থানের বিষয় কথিত হইতেছে। দেব্যজন ভিন্ন 
যে ভূমি, তাহা অন্গুরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, য্ঞস্থান পরাজয় 
রহিত, তাহাই “ইতঃ* প্রভাতি মন্ত্রের দারা কথিত হইতেছে । মন্ত্রের অর্থ এই যে, - “ইন্দ্রদেব 

এই দেবযজন-স্থান হইতে উদ্শক্ত হইয়! শরুবধন্দপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। অতএব বচ্ঞ উন্নত হইয়/ছিল।, ইত্যাদি । ইন্দ্রদেব, বীর্ধ্য প্রকাশ করিলে, 
শক্রুরুত বাধাবিপ্ন নাশ হইয়।ছিল, ইহাই মজ্ঞের উন্নতি লাভ। ভায্যাদি দৃষ্টে এই প্রকার 
অর্থই প্রাপ্ত হওয়৷ যার। 

আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করিল। 'আমাদের মতে চতুর্থ মন্ত্রে আপনার অন্তরাত্মাকে 

সমুদ্ধ করা ভইয়াছে। অন্ত্ররই যে বিশ্বব্যাপক দেবতার আধার--মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে । 
অন্তরে জ্ঞানাগ্রি প্রজলিত ভইলে, তাহার গায় ভগবানের শ্রেষ্ঠ আঁধার আর অন্ত কিছু হইতে 

পারে কি? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শন্তির বোধমুলক যে জ্ঞান, যে জ্ঞন অন্তরে সঞ্জাত হইলে 

বিষুর স্বরূপ অবগত হওয়| মায়_-তাহাই, সেই হৃদয়ঈ বিষ্ণুর একঘাত্র আধার। তাই সাধক 
চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নি প্রজলিত অর্থাৎ জ্ঞানোদছছাদিত জদয়কে সম্বোধন করিয়। কহিতেছেন,-“হে 

আমার তস্তর ! তুমিই একমাত্র ভগবানের 'মাধারস্বরূপ হইয়! আছে।” ভাব এই যে,--আমি 

যেন চতুর্বর্গ ধনপ্রদ সেই আশয়ে আশিত হইয়া থাকি ॥ পঞ্চম মন্ত্রী পরমৈশ্ব্যশালী ভগবানকে 

লক্ষ্য করিতেছে । এই মনের রা সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন । 
মন্ত্রের অর্থ-_হে ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে শক্রনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন। যে 
সামর্থ্য- প্রভাবে শক্রগণ চিরদমিত হইবে। তাহা হইলে, আমার বজ্ঞ শক্ুকত হিংস! পরিশূন্ত 
হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে। আর আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম শত্রুর উপদ্রব-পরিশন্ত হইয়া 
ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।' এ মন্ত্রে সর্ধকর্মফল ভগবাঁনে সমর্পণ করিয়া সাধক কহিতেছেন,_. 
“আমার অনুষ্ঠিত কর্ম যেন আমার সুখ-হেতুভূত হয়। 

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নির দীপ্তি যাহাতে অধিক হয়, অথচ জু দগ্বীভূত ন! হয়,-ভাষ্যে এই ভাব 
পরিব্যস্ত। আমাদের মতে মন্ত্রী আত্মোঘোধনমূলক | জ্ঞান যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয় অর্থাৎ 
দিব্যজ্ঞানলাভে যাহাতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্ত ' সাধক আত্মাকে উদ্বোধন 
করিতেছেন। সপ্তম মন্ত্রে, ভাষ্যমতে, জুহু ও উপভূৃৎকে পরম্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করিতে 
হয়। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রে 
প্রার্থনাকারী পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থন! জ্ঞাপন করিতেছেন। কহিতেছেন,_“হে প্ররজ্ঞানম্বরূপ 
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ভগবন্! আনার পাপ বিনষ্ট করিয়া, আমাকে সংপথে প্রবন্তিত করুন। জ্ঞানাগি-প্রভাবে 
পাঁপ বিন হইলেই আমি সন্তাব-প্রভাবে আপনাকে পাইতে সমর্থ হইব।+ 

তার পর অষ্টম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সম্বোধন- 
আধাঁরশেষ। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,-“হে আধারশেষ ! তুমি যজ্ঞের শিরবৎ উত্তম অঙ্গ হও । 
অতএব সেইরূপে জ্যোতির দ্বারা ধৌবাজ্যরূপ জ্যোতির সহিত সম্মিলিত হও।, আমাদের 
লক্ষ্য অন্রূপ। আমাদের মতে মন্ত্রী 'আত্মসম্বোধনে বিনিযুক্ত ও উদ্বোধনমূলক। এখানে 
আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে জ্ঞীনজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া 

জ্যোতিরাধার সেই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাজ্জ। মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন 

যদি ইন্বনস্বরূপ হয়, তাহ! হইলে হৃদয়রূপ বজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানাগি সম্যক প্রদীপ্ত হইয়। থাকে । তাহার 
ফলে আমাদেরও আত্মোননতি সাধিত হতে পারে। আত্মেন্নতির কামনা করিলে, আত্মায় 

আত্মসন্মিলনের আকাজ্জা থাকিলে, জ্যোতিঃ-সাগরে ডুবিতে হইলে, মনকেই ভগবানের পুজা 
হোমাগ্নিতে ইদ্ষনরূপে প্রশ্গেপ করিতে হইবে । সাধন ও অনুষ্ঠান দারা খন সাধকের হৃদয়ে 

জ্ঞানান্নি প্রজলিত হয়, তৎনই তাহার ভাগ্যে পরমজ্যেতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয়। 

তখন সাধক আপনার কর্মীকে ও ভক্তিভাঁবকে জানগুথী করিতে যদ্ববান হইয়া থাকেন। সেই 
জ্ঞানাগ্রি হদয়ে প্রজলিত হইলেই জ্ঞানময়ের সহিত সশ্টিলন সংঘটিত হয়। অনুবাকের শেষে 

অষ্টম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্দ,ট বলিয়া মনে করি। ( ১ অষ্টক-.-১ গ্রাপাঠক--১২ অন্ুবাক )। 
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| | | | ] 
(১) বাঁজস্ত মা প্রসবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্বা৬ ইন্দ্রে। 

১০ জাার১৯ 

| 
মে নিগ্রীভেণাধরা৬্ অকঃ। উদৃগ্রীভং চ নিগ্রাভং 

| | চিপ: 
চ ব্রহ্ম দেবা অবীরুধন্। অথা সপত্বানিন্ত্রাণী 

মে বিষ্চীনাঙথযগ্ততাং। 

] | 
(২ বস্ূত্যন্তা রুদ্রেত্যস্বাইদিত্যেত্যন্ত 



২৭২ ধর্ষেবদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অক 

ূ 
(৫) অ। প্যায়ন্তামাপ ওমধয়ে। মরুতাং পুষতয়ঃ স্থ দিবম্ 

ৃ 
] 

(৩) অক্ত৬. রিহাণা বিয়ন্তর বয়ঃ। (৪) প্রজাং যোনিং মা নির্শাক্ষমূ 

ূ ূ 
গচ্ছ ততো। নো বুষ্টিমেরয় । 

| | ৰৈ ূ | | | 

(৬) আয়ুষ্পা অগ্নেংস্ায়ুন্মে পাহি চক্ষুপ্প। অগ্নেৎসি চক্ষুন্মে পাহি 

(৭) ধুবাঞসি। 

ৃ ] এ | 
ধথ। অগ্নে দেব পণিভিববীয়মাণ? | তং উ 

জি 

ূ 
(৮) যং পরিধিং পর্যয 

| ূ ূ 
এতমন্্ু জোষং ভরামি নেদেষ ত্দপচেতয়াতৈ 

| 
যজ্ঞস্ত পাথ উপ সমিত৬ । 

ূ || 
(৯) স৬আাবভাগাঁঃ স্থেষ বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বহিষদর্থ দেবা ই 

| | ূ | 
বাচমভি বিশ্বে গৃণস্ত আসদ্যান্মিমহিষি. মাদয়ধ্বম্। 

| | | ৮ 
(১) অেরধ্বামপন্নগৃহস্ত সর্দসি সাদয়ামি স্থন্নীয় স্বন্িনী 

| | 
মা. ধ্তং ধুরি ধূর্য্যো 'পাতম্। 



প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক। ] কষ-যজ্র্েবদ-মন্তর। ২৭৩ 
| 

(১১) অগ্নেৎদন্ধায়োশীততনো। পাহি মাহগ্গ দিব? পাহি 

॥ | 
প্রসিত্যৈ পাহি ছুরিষ্ট্যে | 

| ] | 
পাহি ছুরঘ্মন্তৈ পাহি ছুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতৃং 

কণু স্থবদা ঘোনি৬ স্বাহ।। 

| |... 
(১২) দেব। গাতুবিদে। গাতুং বিভ্/। গাতুমিত মনসম্পত ইমং 

| | | 

ক সং 
গর 

পদ-গাঠ। 

রী, | 1 | ] 
(১) বাঁজন্ত । মী। প্রসবেনেতি প্র--সবেন। উদ্গ্রাভেণেত্যুতৎ্২ গ্রাভেণ। উদ্দিতি। 

বাথ খাছ ও আরা জি শা চস 

| | ূ ূ | | 
অগ্রতীৎ। অথ। সপত্বান্। ইন্্রঃ। মে। নিগ্রাভেণেতি নি-_গ্রাভেণ। অধরান্। 

বা বি গু ওর) 

অক্ঃ। উদ্গ্রাভনিত্যুৎ-গ্রাভম। চ। নিগ্রাভমিতি নি-_এঞ(ভম্। চ। ব্রঙ্গ। 
জর খাহাচ খ। পাচ অপি গজ পি 

| | 
দেবাঃ। অবীবৃধন্। অথ। সপত্বান্। 

|. 
ইন্দ্রাণী ইতীন্দ্র--অগ্নী। মে। 

রি রা 
1:০৭ 

' বিষ চীনান্। বীতি। অন্ততাম্। “ 

্ ৃ ূ 
(২ বস্থভ্য ইতি বন্ু--ভ্যঃ | ত।। কদ্রেভাঃ | ত্বা। আদিত্যেভ্যঃ | তা। 

ফষ্-যজুর্ব্বেদ--৩৫ 

2 ০০৪ খু সপ শা খাজে খারা 



২৭৪ যন্ুর্ব্বেদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম জষ্টক। 

| চট. | 
(৩) অক্তং | রিহাণাঃ| বিয়ন্ত। বয়ঃ। (৪) প্রজামিতি প্র--জাম্। 

ূ | 
যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্। 

| | | | ূ | 
(৫) এতি। প্যাযস্তাম। 'ভাপঃ। ওষধয়ঃ| মরুতাম। পৃষতয়ঃ| স্থ। দিবম্। 

| | | 
গচ্ছ। ততঃ। নঃ। বুষ্টিম। এতি। উরয়। 

| ূ 
(৬) আবুপ্পা ইত্যাযু-পাঃ। অগ্পে। 'অসি। আমুং। মে। গাহি। 

আন গর এ ইত গজ গু 

| ৰ 

চক্ষুঙ্পা ইতি চক্ষুঃ-_পাঃ। অগ্নে। অসি। চক্ষুঃ। মে। পাহি। 

(৭) ধবা। অসি। 

| | | ূ | 
(৮) যম্। পরিধিমিতি পরি-ধিম্। পর্য্যধর্া ইতি পরি-_অধথাঃ। অগ্নে। দেব। 

| ূ | 
পণিভিরিতি পণি--ভিঃ | বীয়মাণঃ। তম্। তে। এতম্। অন্বিতি। 
এ ওরা আট এর ও 

| | 
জোষম্। ভরামি। ন। ইঞ্খ। এষঃ। ত্বৎখ। অপচেতয়াতা 

ভি আগা) ও প্রচ ভি এড গু ০০০০ 

] ] | | | 
ইত্যপ--চেতয়াতৈ । ফজ্ঞম্ত। পাথঃ। উপ। 

| 
সমিতি। ইতম্। 

| 1 ূ | | 
(৯) সঞতআ্রাবভাগা ইতি স৬্আব--ভাগাঃ। স্থ। ইযাঃ। বৃহস্তঃ। প্রস্তরে্ঠা ইতি 

ূ | 
প্রস্তরে--স্থাঃ। বহিষদ ইতি বহি-সদঃ। চ। দেবাঃ। ইমাষ্। 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্ুবাক।]  কৃষ্ণ-যজুর্ব্বদ-মন্তর | ২৭৫ 

| ণ | | | | 
বাচম। অভীতি। বিশ্বে। গৃণন্তঃ। আসস্তেত্যা-্ম্সগ্য। 

| 
অন্মিন্। বছিষি। মাদয়ধবম্। 

| | | ূ 
(১০) অগেঃ। বাম্। অপন্গৃহস্তেত্যপর--গৃহস্ত। সদসি। সাদয়ামি। নুয়ায়। 

| ৃ 
নুয়িনী ইতি । স্ুয়ে। মা। ধত্বম্। ধুরি। ধুর্যোৌ। পাঁতম্। 

| ূ ূ 
(১১) অগ্নে। অদবায়ো। উত্যদন্ব--আয়ো। অথাততনো ইত্যশাত--তনো। 

খরচ * ভাঞাটি "ও গার হাটি খাটি গাছ গু” ভেজা ও রিট 

| 
পাহি। মা। অগ্ভ। দিব;ঃ। পাহি। প্রসিত্য। ইতি প্র--সিতো। 
রা ভর? ও খা গাজার শখ পয খ্যি। ভাজার 

ূ 
“[ভি | উরিষ্টা। উ টি 

চর 

পট | 1/ ডিক 

॥ গো) 

| 
1 

পাহি। দুরপ্নন্ত। ইতি ছুঃ--অগ্মহ্যৈ | পাভি। চশ্চরিতাদিতি চঃচরিতাৎ। 

র ্ | ূ | 
অবিষম্। নঃ। পিভু। ক্ণু। আুষদেতি জু-সদা। যৌনিম্্। স্বাহা। 

(১২) দেবাঃ। গাতুবিদ ইতি গাতু -বিদঃ। গাতুম। বিত্বা। গাতুম্। 

| 
ইত। মনপঃ। পতে। ইমম্। নঃ। দেব। দেবেষু। যজ্ঞম্। 

| | 
স্বাহী। বাচি। স্বাহা। বাতে। ধাঃ॥১৩॥ 

বাহারি 

রঃ ড় 



২৭৬ যজ্র্বেবদ-সংহিত। |  [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

মন্দীনুসারিণী-ব্যাখ্যা। 

১। (ক) হে ভগবন! ত্বং “বাজন্ত” (সংকর্ম্ণঃ ) এপ্রসবেন” (্রেরণেন, সাধনেন ইতি 

যাবৎ ) 'উর্দগ্রাভেণ” ( উদ্ধগ্রহণেন, পরমস্থানপ্রাপণার্থ, যদ্বা- আত্মোন্নতিলাভায় ইতি 

ভাবঃ) “না” (মাং) 'উদগ্রভীৎ্, (উদ্ধাং নয়তু, চরমোৎকর্ষং সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ )। 
নস্ত্রোহ্য়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। সংকর্মসাধনেন আত্মোৎকর্ষষ সাধশ্িত্বা অহং যেন পরমস্থানং 

কাভানি হে ভগবন্! তৎসামর্থ্যং বিধেহি। 

(খ) “অথা” (অনস্তরমেব ) হে ভগব্ন! তব অনুগ্রহেণ “নর (ইন্ত্রদেব, যদ্বা--মম 

কর্মশক্তি ইতি ভাবঃ) “নে (মম) “সপত্বান্ত (মম সচ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশজন্ ইত্যর্থঃ) 
'নিগ্রীভেণ? (শামনেন, নিষ্পীড়নেন বা.উত্যর্থ ) “অধরান্ত ( অভিভূতান্, বিদূরিতান্ ইতি 
মাবৎ) “অকঃ” (অকরো্, করে।তু হতি ভাব:)। অয়মপি গ্রার্থনামূলকঃ । অত্র কন্ম- 
প্রভাবেন অন্তঃশনূন্ নাশয়িতুং সঙ্বক্প বর্ততে। মম কন্মগ্রভাবেন অন্তঃশব্ূন অভিভূতান্ 

বিদুরিতান্ ভবতু ইতি ভাবঃ। 
(গ) “বঙ্গ” (হে পরব্রঙ্গ ভগবন্ ! ) ভব্দনূকম্পয়া “দেবা? ( দেবভাবাঃ, সাবাদয়ঃ 

ইত্যর্থ-হৃদি উপজিতাঁঃ সন্তঃ ইতি বাঁবৎ ) “উদ্গ্রাভং (উদ্ধগমনংমম আত্মোৎকর্ষং) 

“নিগ্রাভং, ( শক্রণাঁং নিক্র্মং ইতি ভাব?) ০ ০৮ (প্রকুষ্টূপেণ, আুনিশ্চিতেন ইত্যর্থঃ ) 

"অনীবুধন্। ( গ্রবদ্ধরগ্ধ ইতি যাবং )। মন্োজ্যং 'গ্রার্থনামূলক£ | সছানাঃ হি অন্তঃশক্রনাশকাঃ। 

সর্ববত্রৈব মলো হি ভগবদনু গ্রহঃ | ততঃ এনা ভগবদজ গহেণ হৃদিসগ্ছাবাঃ উপজিতাঃ সম্ভ। 

তেন সর্বশক্রঘাশ পন্তবতি । শক্রনাশেন নির্শলচিনঃ সন ভগবস্তং আরাধয়ানি ততি ভাঁবঃ। 
(থ) প্অথ।" ( অনন্তরনেব, এবং সি ইত্যর্থঃ) ছে ভগবন্! ভবদন গতেণ সপত্ধান্ত (মম 

জন্মলহঞা তা; আন্তঃশরবঃ উত্যর্থর) যথ| “বিবচীনান্ ( ৰগ্থাননষ্টাঃ, বিদূরিভাঃ উত্যর্থঃ ) 
ভনন্তি “ইন্দ্র।ণ্রী (মম শল্তিজ্ঞজীনসপৌ দেবৌ ) 'তগা ব্যন্ততাং (বিশেষেণ বিধায়ত]ং 

ইতি শেষঃ)। অথবা হন্দ্াগ্ী” (হে মম কন্মুক্জীনশন্ঠী, যদ্বা হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ ইন্দ্রা্ী 

দেবৌ !) ঘুবাং ন্বপন্ধান্ট (মন জন্সপহজাতাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইন্যর্থঃ) যথা “বিষ,চীনান্ত 

( অভিভূতাঁঃ ) ভবস্তি তথা ব্যস্ত ( বিশেয়েন প্রবর্তয়তাং, বিধায়তাং ইত্যর্থঃ)। সৎকর্াণ। 

সজ্জ্ঞানেন চ মম অন্তঃশত্রন্ নাশং যান্ত হদয়ং নির্ম্লং ভবতু ইতি ভাবঃ। 

২। (ক) হে মনঃ! “ত্বা” (ত্বাং) বস্ুভ্যঃ” ( সর্ধেষং নিবাঁসহেতৃভৃতেভ্যঃ দেবেভাঃ, 

তেষাং টি ইতি ঘাঁৰ্ত ) রা ইতি শেষঃ। 

(খ) হে মনঃ! “ত্বা' । ত্বাং) “রুদ্রেভ্যঃ (ঘে(ররপেভাঃ শাধকেভাঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং 

তৃপ্ত্যর্থং ইত্যর্থ; ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। 

(গ) হে মন! ত্বা (ত্বাং) “আদিত্যেভ্যঃ (জ্যোতিঃস্বরপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সজ্জ্বীন- 

প্রদাতৃত্যঃ দেবতাভ্যঃ ইত্যর্থঃ, তেষাং তৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। 

৩। (ক) হে মনঃ! ( শুদ্ধসবান্বিতং ত্বাং ইতি যাবৎ ) পরিহাণাঃ,. (লিহানাঃ, আস্মাদয়স্তঃ, 

সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থ; ) “বয়ঃ, ( দেবভাবাঃ ) “বিযন্ত ( কাস্তিযুক্তাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ; মম 
হৃদি দেব্ভাবাঃ সষ্ভাবাঁঃ বা প্রদীপ্যন্ত্ ইতি ভাবঃ। 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্ুবাক। ] কৃষ্-যজুর্বেদ-মন্ত্র | ২৭৭ 

৪। অপিচ হে মনঃ! “এ্রজাং' (বিশ্বগ্রীতিং, জনান্থুরাগং ইত্যর্থঃ ) “যোনিং, ( সদবৃত্তে- 
রাধারং, উৎপত্বিমূলং ইত্যর্থ;) যথা “মা নিমৃর্ষং (মা বিনাশয়ামি) তথা সাধয়, সছ্ছাবেন 
নুপ্রতিষ্ঠঃ ভবঃ ইতি শেষঃ। নম কর্ম বন্ধনহেতৃভৃতং মা ভবতু ইতি ভাঁবঃ। 

৫। ওষধয়ঃ (হে মম কর্মুফলক্ষয়কারকাণি কর্মাণি !) যুয়ং 'আপঠ (স্নেহসবভাবান্ 
ইত্যর্থ:) “আপ্যায়স্তাং (সম্যক প্রবর্য়স্তীং ইত্যর্থঃ ); যুয়ং “মরুতাং, (সর্ধত্রগামিনাং 

দেবানাং, প্রাণবলসংরক্ষকাঁনাং দেব্ভাবানাং ইত্যর্থঃ ) “পুষতয়ঃ, (বাহনরূপাঁঃ বাঁহকাঃ ইতি 

ভাবঃ) “স্থঃ (ভবথ ), বাযুবদ্ধেগেন তান্ আবহ ইতি ভাবঃ| অতঃ যুক্ং “দিবং (ছ্যলোকং) 

ভগব্ৎসমীপং ইতি ভাঁবঃ) গচ্ছ' (গমনং কুরুত )) তশ্মিন ( দিবং প্রাপ্য বা) ততঃ ( তশ্ত 

তগবতঃ সকাশাৎ ) “বুষ্টিং (ভগবতঃ করণাধারাং ইতি ভাবঃ ) “রয় (অন্মদর্থং আনয় )। 

মন্তরোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ | কর্ধ্মং হি কর্মক্ষয়কারণং বন্ধনছেদকং চ। কর্মণা যথা ইহলোক- 
পরলোকসঘ্বন্ধিনং কল্যাণং তথা ভগবতকরুণাধারাং অধিকর্তুং শরুোমি তথা উদ্দবুদ্ধঃ ভবানি 

ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃহে ভগবন্! ক্কপযা কর্মবন্জনং ছেদ মাং উদ্ধারয় চ। 
৩। (ক) অগ্নে (গ্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ) ত্বং আয়ুষ্পা ( আদঘুষে। পালকঃ, সৎকর্ম- 

গ্রালস্ত জীবনন্ত সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ । “অসি' (ভবনসি); অতঃ “মে” (মম ) “আঘু৮ (অকাল: 

মৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণাধুদধালং, বদ্দা-_-সংকন্মসাধনণালং পুণ্যজীবনং ইতি ভাঁবঃ) “পাহি” ( পালয়, 
'রক্ষ, প্রযচ্ছেতি ব৷ ভাবঃ)। 

অগ্নে (প্রজ্ঞানস্বরপ হে দেব!) তং চচক্ষুষ্পাত ( সব্েষাং দশনেন্দিরাণাং পালকঃ, 

ঢরদৃষ্টেঃ অন্তদিষ্টেঃ বা নিধায়কঃ ) অপি? | ভনসি)) অতঃ ত্বং মে (মম) চক্ষু 
( দর্শনেন্দিয়ং, আস্মোৎকর্ষস|ধনাথং ছ্রদৃষ্টিং 'মস্তদি ষ্টিং ন! ইত্য্থঃ ) পাহি? ( সংরক্ষ )। 

৭ হে মনোবৃ্ডে ! বং ঝা” (স্থির।, স্দৃবুদ্ধিপপ্রদাত্রী ইতি ভাব) “আসি (ভব্মি )। 

অতঃ ত্বং ভগবতি অচঞ্চলেন মাং নিয়োজর ইতি ভাব? | 

৮। “দক ( ঘ্োতমান্, স্বগ্রকাশ ইতার্থঃ । অগ্নে (প্রজ্ঞানস্বরপ হে দেব!) স্তং 
“পণিভিঃঃ (রিপুশক্রভিঃ ) “বীয়মাণঃ ( প্রাপ্যনাণঃ, সংর্ধমানঃ ) “যং পরিধিং" ( শুদ্ধসব্ব 

ভাবরূপং ব্যবধায়কং ইতি যাবৎ) “পধ্যধর্া, (সাধকান।ং হৃদয়ে স্থাপয়সি )) “তে (তব) 

জোবং (প্রিয়ং) “তিমেতং ( শুদ্ধসন্ত্রভাবং) “অনুভরামি (অন্ুগুগ্ামি, ভৃদি পোধয়ামি 

ইতি ভাঁবঃ)); পরং চ “এষ (পরিধিঃ ইত্যর্থঃ) “ত্বখ (তভ্তঃ সকাশাৎ) “ন ইত 

( নৈব) “অপচেতয়াতৈ” (ত্বয়ি এব তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। 

অথবা 

“দেব (গ্ভোতিম।ন্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ ) “অগ্ে? (প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্ ! ) “পণিভিঃ 

( স্ততিভিঃ ) 'বীর্ধযমাণ* ( প্রাপ্যমাঁণঃ) প্রবর্ধমানঃ সন) ত্বং “যং পরিধিং+ ( জায়মানং শুদ্ধসত্বং 

ইত্যর্থঃ ) পপর্যযধখা” (হৃদি স্থাপয়দি ইতি যাঁবৎ)) “ত” (ভবতাং অন্থুগ্রহণেন ইত্যর্থঃ) 
"জোঁষং, (তব গ্রীতিকরং ) “তমেতং, ( শুদ্ধসত্বভাবং ) “অন্ুভরামি” (ভবতাং গ্রীতিসম্পাদনায় 

ত্বপধি উৎস্জ্যামি ইতি ভাবঃ )3 “এষ+” (শুদ্ধসত্বঃ ) “ত্ৎ ( তত্তঃ ) “অপচেতায়তৈ” ( অপরক্তঃ) 



২৭৮ যজুরব্বেদ-সংহিতা |. [প্রথম কা, প্রথম অটক। 
ভিন্নঃ পৃথকঃ ইত্যর্থঃ) “ন ইত (মৈব ভবুতি ইতি শেষঃ)। ভগবান তথা শুদ্বসত্বঃ 

অভিনৌ। হযঃ ভগবান সঃ হি শুদ্ধসত্বঃ ইতি ভাবঃ। 
খে) হে মম কর্ভক্তী! যুবাং থজ্ঞস্তঁ ( সৎকর্শমণ: ) পপাথঃ১ (ফলম্বরূপং শুদ্ধনবং- 

ভগ্বৎসামীপ্যং চ ইতি ভাবঃ ) “উপ সমিত+ ( উপগচ্ছতং, প্রাপ্লুতং ইতি ভাবঃ)। 
৯। প্রস্তরেষ্ঠাঃ, (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাঁসিনঃ ) “বছিষদশ্চ” (শুদ্ধসত্বজাঃ) “দেবা (হে 

দেব্ভাবাঃ! ) “ইষাঁ (অন্নেন, ভক্তিলধয়া, অভীষ্টবর্ষণেন ইতি যাবৎ ) “বুহস্তঃ ( বর্ধিতাঃ 

সম্তঃ) যুয়ং “সংস্রীবভাগাঃ (সাধকাঁনাং সংসর্গভাগিনঃ) স্থ” (ভবথ)) বিশ্বে (হে 

বিশ্বেদেবাঃ, সর্বদেবভাবাঃ 1) “ইমীং € মদীয্াং, অন্মহ্চ্চারিতাং ) “বাচৎ (স্তৃতিরূপাং বাণীং ) 

"অভি, ( সর্বতঃ ) গগৃণত্তঃ; ( কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃন্তঃ ); অপি, অশ্মিন্ ( পরিদৃ্ঠমানে ) 

বহিষি ( যজ্ঞে, মম জেশে ইত্যর্থঃ ) “আসছ্' ( উপবেগ্ত ) “মাদয়ধবং, (তৃপ্যধ্বং )। 
অথবা 

“বিশ্বে দেবাঠ (হে সর্ধদেবভাবাঃ! ) ষয়ং “সংশাভাগ।ঃ (অশ্মদনুষিতানাং জ্ঞানভক্তী- 

সহযুতান!ং সৎকর্ধর্ণাং সংসর্গভাগিনঃ ইতার্থঃ) “্ (ভবথ); হে দেবাঃ! যুয়ং ব্ৃহত্তঃ 
( মহান্তঃ, সর্কেষী২ আরাধনীয়াঃ ) প্রস্তরে্ঠা»। (প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসিনঃ ) “বহির্ষদশ্চ, 

( হৃদ্রূপেষ ব্চিযু তিষ্স্তঃ, যদ্বা-_সগ্চাবাদিভিঃ সঞ্জাতাঃ ) ভবত। অতঃ হে বিশ্বেদেবাঁঃ ! যুয়ং 

'ভম]ং ( অন্ম।ভিঃ উচ্চার্মামাণাং ) “বাচং (স্বতিবূপ।ং বাঁণীং ) “অভি” (সর্বতোভাবেন ) 

গৃণত্তঃ, (গ্রীতিসকারেণ শরগন্তঃ)7 এবং এঅন্মিন্ ( অক্মাভিরনুঠিয়ম।নে, যদ্থা_বিশুদ্ধে) 

নার্ভযি' | বজ্ছে, মম জদ্দেশে ইতার্থ । “আপঞ' (উপরি) “মাদয়ধ্বং ( জষ্টাঃ ভবত 

ইতি শেষ? ) | 

১০। হে জ্ঞানভক্তী! নাং ( মবাং) “অপন্গৃহন্ত' ( অবিনথরনিবাসহেতুভৃতন্ত ) “অগ্নেঃ 
(জ্ঞানাধারস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) দিদসি' । স্থানে, সমীপে-ভগবতঃ গ্রীতি-সাধনায় ইতি 
ভান?) পাদরামি' । স্থাপরাণি, নিয়োজয়ামি )3 শ্সিয়িনী” (হে সুখাধারভূতে জ্ঞানভক্তী 1) 
যুবাং মা” (মাং) শিম (জে, পরমন্থুথে ) ধিস্তং (স্থাপয়তং)। হে জ্ঞানভক্তিরূপৌ। 

দেবৌ! যুলাং নাং "ধুরি ধুর্যোৌ (সৎকর্মনির্বাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ ইত্যর্থ ) "পাঁতং, 
(রক্ষতং)। জ্ঞানভক্তিসহযোগ!য় যথাহং সমর্থ; ভবামি তথ! বিধেমি ইতি ভাঁবঃ। 

১১। “অদন্ধায়ো (অর্চকানীং মঙ্গলকারিন্) "অশীততনোঠ (সর্বব্যাপক ) "্অগ্নে। 
(জ্ঞানমর হে ভগবন্!) ত্বং প্মগ্য (অন্মিন্ দিনে, নিহ্যকালং ইত্যর্থ) “মা” (মাং) 'পাহি, 

(ক্ষ); এদবঃ' ( শক্রপ্রযুক্তব্রজতুল্যায়ুধাৎ ইতি ভাবঃ) পপাহি* (মাং রক্ষ); 'প্রসিত্যৈ 

( বন্ধনহেতুভূতাৎ মায়াপাশাৎ ) “পাহি' (মাং রক্ষ )) “ছুরিষ্ট্যে, ( অশাস্ত্রীয়যাগাৎ, অসদর্চনায়াঃ 

ইত্যর্থঃ ) "পাহি” (মাং রক্ষ)) “দুরপ্মন্টৈ' (ছুর্ভোজনাৎ ) "পাহি” (মাং রক্ষ )) “ছুশ্চরিতাৎ। 
( অসদাচরণাৎ, পাপাচরণাৎ ইত্যর্থঃ ) পাহি' (মাং সংরক্ষ ); “ন (অন্মাকং ) পপিতুঃ, 
( পানীয়ং ) “অবিষধ' (বিষশূন্ঠং ) “কুরু” (বিধেহি )) ক্জ্ষদা” ( সম্যকৃস্থিতিযোগ্যং ইতি 
যাবৎ) “যোনিং (বিশোৎপত্তিস্থানভূতং পরমাত্মানং মাং প্রাপয় ইতি শেষঃ)) স্থাহা, 
(নুহুতমন্ত মম অনুষ্ঠানং, ভগবদমুগ্রহেণ অবশ্ঠমেব সুহুতং ভবিতুমর্ঘতি )। 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্ুবাক |]  কৃষ্ণ-যজূর্বেবেদ-মন্তর | ২৭৯ 

১২। গগাতুবিদঃ” ( যজ্ঞাদিসৎকর্ববেত্ারঃ ) “দেবা (হে দেবভাবাঃ1) যুয়ং "গাতুং, 

(অন্মাকং সৎকর্েচ্ছাং ) “বিত্বা” (বিজ্ঞায়) “গাতুংঃ (তৎ সৎকর্ম্মং ) "ইত, (প্রাগুহি)) 

“দেব” ( গ্যোতমান্ ) “মনসম্পতে” ( মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব ! ) “মং ( অনুষ্ঠিতং ) 
যজ্ঞং. (সৎকর্ম ) “দেবেষু, ( দেব্ভাবেষু, দেব্ভাবসংজননায় ইত্ার্থঃ) "ম্বাহা (তুভ্যং 

সমর্পয়ামি ) “বাচি (স্তোত্রমন্থযু, যদ্বা-_স্তোত্রমন্ত্রীণাং উৎকর্ষপাধনেন শক্তিজননায় ইত্যর্থঃ) 
“স্বাহা' ( তুভ্যং সমর্পয়ামি--মম কন্ম ইতি ভীঁবঃ); এতৎকন্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভব 

ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ যুদ্মান্ চ “বাতে, ( প্রীণাপানাদিবা্ধিষ্ঠাতরি ভগবতি ইতি ভাঁবঃ) 
ধা (নিধেহি, হে দেব! এতৎ কর্ম্মফলং বায়ুবৎ অনন্ত কুরু)। মনেদং সদনৃষ্ঠানং মনঃ- 
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবয়োরৈক্য সন্বন্ধুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। 1১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--১৩ অনুবাক )॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

১। (ক) হে ভগবন্! আপনি সৎকর্খের প্রেরণ। দ্বার। উদ্ধ-গহণে 

অর্থাৎ আত্বোন্নতিদানে পরমস্থান প্রাপ্ত করাইবার নিমিন্ত আমাকে উর্ধে 

লইয়। যাঁউন অর্থাৎ আমার চরমোতৎুকর্ষ সাধন করুন। (মন্ত্রী প্রীর্ঘনা- 

মূলক । সকন্ম-সাধনে আত্মোশুকর্ষলাভে আমি যাহাতে পরম স্থান প্রাপ্ত 

হই, হে ভগবন্! কৃপা করিয়। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন )। 
(খ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব (আমার 

কর্মশক্তি ) আমার সন্ভীবাবরোধক অন্তঃশত্রসমূহকে শাসনের অর্থাৎ 
পাঁড়নের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বিদুরিত করুন। (মন্ত্রটা প্রীর্থনামূলক । 
মন্ত্রে কন্মশক্তি-প্রভাবে অন্তঃশক্রদিগকে বিনীশের জন্য সন্কল্প বর্তমান । 

ভাব এই যে-_-আমার কন্ম-প্রভাবে অন্তঃশব্রসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক )। 
(গ) হে পরক্রহ্ম ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সত্াদি দেবভাবসমুহ 

হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমার উদ্ধগমন অর্থাৎ উৎ্ককর্ষসাঁধন এবং শক্রগণের 
নিক্র্ষ-সাধন প্রকৃষটরূপে ( নিশ্চয়রূপে ) প্রবর্ধিত অর্থাৎ সংসাধিত করুক 1 
(মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক | সপ্ভাবই অন্তঃশক্রনাশক | সর্বত্র ভগবদনুগ্রহ- 
লাঁভই মূলীভূত। অতএব প্রার্থনা--ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে সন্ভাবসমূহ 
উপজিত হউক তাহাতেই সর্বশক্রনীশ সম্ভবপর হইবে। শক্রনাশে 
নিশ্মলচিত হইয়া ভগবানকে আরাধন! করিতে সমর্থ হইবে )। 

(ঘ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান ও কর্ম 

(জ্ঞানশক্তি ও কর্মাশক্তি ) আমার জন্ম-সহজাত অন্তঃশক্রদিগকে যাহাতে 
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বস্থানত্রষ্ট করিয়। বিদুরিত করিতে সমর্থ হয়, আপনি বিশেষভাবে তাহা 
বিহিত করুন । অথবা, হে আমার কম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা হে 

শক্তিজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব ! আমার জন্মসহজাত অন্তঃশক্রগণ 

যাহাতে অভিভূত হয়, আপনার। উভয়ে বিশেষভাবে তাহা বিহিত 
করুন। (ভাব এই যে, সৎকন্ম ওসজজ্ঞান প্রভাবে আমার অন্তঃশ্ত্র 

বিনাশপ্রাপ্ত হউক )। 

২। (ক) হে মন! তোমাকে সকলের নিবাসম্থানীয় (সকলের নিবাঁস- 
হেতৃভূত আশ্রয়স্থানায় ) দেবতার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত করিতেছি । 

(খ) হে মন! তোমাকে ঘোররূপা শাসক দেবগণের পরিতৃপ্তিসাধনের 
জন্য নিয়োজিত করিতেছি । 

... গ) হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ ( সজজ্ঞানগ্রদায়ক ) দেবগণের 
তৃপ্তি-সাধনার্থ নিয়োজিত করিতেছি । | 

৩। (ক) হে মন! শুদ্ধসন্তান্িত তোমাকে আন্বাদন করিয়। (তোমাতে 

সম্মিলিত হইয়া ) দেবভাবসমুহ কান্তিযুক্ত হউক) অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের 
সত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়| দেবভাব-সমুহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক )। 

(খ) অপিচ, হে মন! আমার বিতপ্রীতি (জনানুরাগ ) এবং সদ্রুত্তির 

আধার বা উৎপতিমূল যাহাতে বিনষ্ট ন| হয, তৃমি সেইরূপভাবে স্থপ্রতিষ্ঠ 
হও। (ভাব এই যে,__আমার কন্ম যেন আমার বন্ধনহেতৃভূত না হয়। 

৪1 হে আমার কন্মফলক্ষযক।রী কন্মসমূহ ! তোমরা আমার শ্েহসত্ব- 

ভাবসমূহকে গ্রবর্ধিতকর। তোমরা সর্ববগামী দেবগণের অর্থাৎ প্রাণবল- 
রক্ষক দেবভাঁবসমূহের প্রকৃষ্ট বাহক হও ( অর্থাৎ বায়ুবেগে তাহাদিগকে 

, আনয়ন কর )। অনন্তর তোমরা ভগ্বৎসমীপে গমন কর। (মন্ত্রী প্রার্থনা- 
্ মূলক | কর্ম্মই কর্দাক্ষয়ের এবং বন্ধনছেদনের হেতৃভূত। কর্মের প্রভাবে 

ইহলোঁকপরলোকসন্বন্ধি কল্যাণ এবং ভগবানের করুণাধারা অধিগত 

গার সমর্থ হই, তেমনিভাবে যেন উদ্বুদ্ধ হই। প্রার্থনার ভাব এই 
যহে ভগবন্! কৃপা করিয়। আমার কন্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে 
্ছ অর্থাৎ আপনাতে স্থাপন করুন )। রি 

৫। (ক) হে প্রজ্ঞানম্বরূপ -অগ্নিদেব !: -আঁপনি কলের আয়ুর পালক 

অর্থাৎ সুকর্মশীল জীবনের সংরক্ষক হয়েন;) -অতএব আপনি+আমার 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্বাক |]  কৃ্-যজ্ব্রেদ-মন্র। ২৮১ 

অকাঁলমরণ পরিহার করিয়৷ আমার পর্ণাযুক্ষাল অর্থাৎ সৎকর্মীশীল পুণ্যজীবন 
ংরক্ষিত অর্থাৎ প্রদান করুন । 

(খ) হে প্রজ্ঞনম্বরূপ অগ্রিদেব! আপনি সকলের চক্ষু অর্থাৎ 
দর্শনেন্্রিয়কে রক্ষ! করিয়া থাকেন (দুরদৃষ্টি-বিধায়ক হয়েন )) অতএব 
আমার দর্শনেন্দ্িয়ের অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে 

(দুরদৃষ্টি অন্তৃ্টিকে ) রক্ষ| করুন। 
৬। হে মনোবৃর্তি! তুমি স্থির অর্থাৎ সদ্বৃদ্ধিদাত্রী ও অচঞ্চল। হও । 

( অতএব আমাকে অচঞ্চলক্পে ভগবাঁনে নিয়োজিত কর )। 
৭] গ্োতমান্ ক্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানম্বরূপ হে দেব। আপনি রিপুশ ক্রগণ 

কত্তৃক সংকুদ্ধমান হইয়। (আমার) হৃদয়ে (সাঁধকগণের হৃদয়ে ) ঘে শুদ্ধ- 

সত্বভাব রূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়। থাকেন; আপনার প্রিয় সেই 

শুদ্ধসত্বভাবকে আমি যেন হৃদয়ে পোষণ করি। (সই- শুদ্ধসত্ভাবরূপ 

পরিধি ' আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে ন| ( অর্থা 

আপনাতেই বিগ্যমান থাকে )। 

অথবা, 

 গ্তোতমান্ স্বপ্রকাশ গ্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! স্ততির দ্বার প্রবাদ্ধিত 

হইয়। আঁপনি কৃপাপুর্ধক জাযমান শুদ্বসত্ুকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। 

আপনার গ্লীতিকর সেই শুদ্ধলত্ব আপনারই প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ 

করিতেছি । শুদ্ধসভ্ূ, আপনা হইতে পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন নহে। ভাব এই 

ঘে,_-ভগবান ও শুদ্ধসত্ত। অভিন্ন। যিনি ভগবান, তিনিই শুদ্ধসন্ত। )| 

(খ) হে আমার কর্ম ও ভক্তি। তোমরা উভয়ে সতকন্মের ফলম্বরূপ 

শুদ্ধসত্তরকে (তগবৎসামীপ্য ) প্রাপ্ত হও। 

৮। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিঝসা, রিপুশত্রক তক উপদ্রব পরিশূন্য 

হৃদয় নিবাসী, শুদ্ধসত্োশুপন্জ হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা তক্তি-স্ুধীতে 

অথবা অভীষটবর্ষণের দ্বারা পরিবার্ধত হইয়৷ ( সাঁধকদিগের ) সংসর্গভাগী 

হয়েন। হে দেবভাব-সমূহ ! (আপনার।) মদীয় এই স্ততিরূপ বাক্যকে 

সর্ববতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়৷ পরিদৃশ্যমান্ যজ্ধে (এই আমার 

'হৃদ্দেশে ) উপবেশন-পূর্বধক তৃপ্তিলাত তকরুন। 
রূষ-য্ুরেবদ----৩৬ 
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অথব।, 

হে দ্রেবভাব-সমুহ ! আপনারা আমাঁদিগের জ্ঞানভক্তিসহযুত সগকর্ম্ম- 

সমূহের সংসর্গভাগী হউন। হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা সকলের 
আরাধনীয় প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসী হৃদয়ঞপ বহিতে অবস্থানকারী অর্থাৎ 

সপ্ভাবাদির দ্বার সমুদ্ভূত হয়েন। অতএব হে বিশবেদেবগণ! আপনার! 
আমাঁদের উচ্চারিত স্ততিরূপ বাক্য গ্রীতিসহকারে সর্বতোভাবে শ্রব্ণ 

করিয়। আমাদিগের অনুষ্ঠিত এই যজ্জে অথব। আমাদিগের নির্মল অন্তঃকরণে 
উপবেশনপুর্ববক হৃষ্ট অর্থাৎ আনন্দিত হউন । 

৯। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমাদিগকে অবিনশ্বর নিবাসম্থনীয় 

প্রজ্ঞানাধর ভগবানের প্রীতিনাধনের নিমিত্ত নিয়েজিত করিতেছি । হে 

সখাধারভূতে জ্ঞান ও ভক্তি! তোমর। আমাকে পরমন্্রখে স্থাপন কর। 

হে জ্ঞানম্বরূপ দেব! হে ভক্তিঙ্গরপ দেব! আপনার। (আমার ) সতকর্মম- 

নির্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন। আপনার! স্থখস্বরূপ 

হয়েন; আমাকে সুখে রাখুন । 

১০। অর্চনাকারিগণের মঙ্গলবিধাত। সর্বব্যাপর জ্জানম্বরূপ হে 
ভগবন! আপনি নিত্যকাল আমাকে রক্ষ। করুন; শক্রপ্রযুক্ত বজ্ততুল্য 
আম্ুধ হইতে আমাকে রক্ষ/ করুন; বন্ধনহেতুভৃত মায়াপাশ হইতে 
আমাকে রক্ষ। করুন; অসৎ অর্চন। হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; কু- 

ভোজন হইতে আমাকে রক্ষ। করুন; অসদাচরণ অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে 

আমাকে রক্ষা করুন; আমাদিগের পানীয় বিষশুন্য করুন; সম্যক্- 

স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপতিস্থানভূত পরব্রন্মে আমাকে স্থাপন করুন; 
আমার অনুষ্ঠান স্ষ্ঠুরূপে হুত হউক-_-এই অনুষ্ঠান (আপনার অনুগ্রহে ) 

» অবশ্যই হ্ৃন্দররূপে হুত হইবে । 

১৯। বজ্ঞাদি সৎকন্মীভিজ্ঞ হে দেখভাবনিবহ ! আমাদিগের সত- 

কর্মেচ্ছ। বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্্মকে প্রাপ্ত হউন। ছ্যোতমান, মনের 
অধিষ্ঠাত। হে দেব! এই অনুষ্ঠিত সৎকন্ম (সৎকর্মের ফল ) আপনাকে; 
(দবভাব সংজনন নিমিভ, সমপণ করিতেছি । উতকর্ষসাধনের দ্বারা 

শক্তিসঞ্চারের নিমিত্ত আমার উচ্চারিত স্তৃতিমন্ত্র-সমূহ আপনাকে সমর্পণ : 



১ প্রপাঠক, ৯৩ অনুবাক ||  কৃষ্ণ-যজর্ব্বেদ-মন্ত্র। ২৮৩ 
করিতেছি । আমার কম্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক ) হে দ্েবভীবনিব্হ ! 

আপনার। আমার সেই কর্নকে ( কর্মফলকে ) প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অধিষ্ঠীভৃ- 

দেবতাতে নিহিত করুন ( বাঁযুবৎ অনন্ত ককন)। অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান 
যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুঠিত হয়) ॥ (১অ-_২প্র--১৬অ)। 

ক 

মন্্-ভাষ্যং | সায়পাচাধ্যকৃতং )। 

দ্বাদশেহমনুবাক আধারাবুক্তৌ। অথ পঞ্চ প্রমাজাঃ। দ্বাবাজ্যভাগৌ। ত্রয়ঃ প্রধানযাগাঃ | 
একঃ স্বিষ্টকৃৎ। ইড়াভাগভক্ষণং। ত্রয়োহন্যাঁজা ইত্যেতাবদনূষ্ঠঠতব্যং। তনন্থাস্ত হৌত্র- 
ত্বাদধবর্ষযকাও এতশ্সিন্নাহস্মাতাঃ। উপরিতনাস্ত ক্রগযহ্নাধিমন্ত্রা আধবরধ্যবত্বদিহ ত্রয়োদশেইম- 
বাক আয্মায়তে। 

১। “বাজন্ত মা প্রণবেনোদগ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্বা৬ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরা৬. 

অকঃ। উদ্গ্রাভং চ নি€[ভং চ ব্র্গ দেবা অবীবৃধন। অথা সপত্বানিন্ত্রাগী মে বিষ চীন|ন্ 

ব্য্যতাম্॥”--কল্পঃ- ভি: (দূ ডধবধ্যঃ প্রত্যাম্য যখীয়তনং স্াচ সাঁদরিহা বাঁজনতীভ্যাং 

ক্রচৌ ব্যহতি বাঁজন্ত মা এনবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীদিতি দশ্গিণেন ভুদুদগুহ্ত্যথা সপত্ব।৬. 

ইন্দ্র মে নিগ্রাভিণাধরা: অকরিতি সব্যেনোপভ়তং নিগহ্াত্যুদ্্গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ বঙ্গ 

দেব! অবীবুধনিতি প্রাচীং দ/মৃহতাথা সপর্রানিন্জ্া্পা মে পিধ,চীনান্থযস্ততামিতি প্রতীচীমুপ- 

ভূতং প্রত্যহতি” ইতি। গন্নন্ত 'প্রসবহেতুনা মষ্ট্যা জুহবা উদ্ধগ্রহণেনেতো নামুদ্ধমগ্রহীৎ। 

অথোপভূতো নীচগ্রহণেন ঘম নৈরিণো নিকুষ্টান্ রুদ্ধ নকরোৎ। পরং ব্রহ্ম দেবাশ্চ মনোৎকর্ষং 

বৈরিণো নিকর্ষং চ বর্দিতবন্তঃ। 'অথেন্দরাী মম সপডা দ্িঘগ গতয়ঃ স্বস্থানতরষ্টা মথা ভবস্তি 

তথা নিশেষেণ প্রবর্তযেতা |. এতন্ন্্ব্যাখ্যানাৎ পূর্বমিড়াভক্ষণাদিকং বিদীয়তে তস্ত 

করগ্যহনাৎ প্রাগনুষ্টেয়ত্বৎ। তন্রেড়াভাগন্ত পুরোডাশাদপচ্ছেদং বিধর্তে-ধিষিয়া বা 

এক্ ন্যুপ্যন্তে। যদ্ব্রক্ষা। :দাতা। যদধবর্যযঃ। ঘদগ্রীৎ। মগজমানঃ | তান্তদস্তরেয়াৎ। 
যজমানস্ত প্রাণান্ৎসংকূর্ষেৎ। এ. |যুকঃ স্তাখ। পুরোডাশমপগৃহা সঞ্চবত্য ধর্ম খাঃ। বজমানায়ৈব 

তল্লোক৬. শি৬ষতি। নান্ত «ণান্তসক্কর্যতি। ন প্রমারুকো ভবতি” ( ব্রা" কা ৩ প্র ৩ 

অণৎ ৮) ইতি। ধিঞ্চয়নামক1; কেচন দেবাঃ সোনরক্ষকাঃ। তথা চট আয়তে-_-“ধিঞিয় 
বা অমুক্সিল্ল কে সোমমরক্ষন্” ইতি। তে চ ধিষিয়াঃ সোমযাগে বেদিকাসদৃশা মৃন্য়া 
আযনায়ন্তে। “চাত্বালাদিঞ্চিয়ান্ুপবপতি” ইতি শ্রুতেঃ। তেষাং চ ধিষ্টিয়ানামতিক্রমণং 
তত্ব নিষিদ্ধং_“প্রাণা বা এতে যদ্ধিঞিয়া যদধবর্যযঃ প্রত্যউ ধিষিয়ানতিসপ্েত প্রাণান্ত- 
সন্বর্ষেষ” ইতি। তত্বদদত্রাগীড়াভাগভক্ষণ'য় বেদ্যা উত্তরভাগে স্থিতানাং ব্রঙ্গাদীনাং মধ্যে 
সঞ্চারে প্রীণাঁপহারং বাধকমুপন্তস্ত তৎপরিহারায় ভক্ষ্যং পুরোডাশভাগমগচ্ছিন্ভ তেত্যঃ 
প্রদানায় হস্তে ধৃত্বা সঞ্চারেদিতি বিধীয়তে। তেন যজ্ঞবিদ্নাভাবাগ্জমানন্ত স্বর্গং লোকমবশে- 
ষয়তি। ইহলোকেহপি প্রাণবাধো ন ভরতি। অত্র সত্রং_“ইড়াপাত্র উপস্তীর্ধ্য সর্বেভ্যো 
হবিভ্য ইড়ামব্থতি” ইতি। অবাস্তরেড়াং বি্ধতে--“পুরস্তাৎ গ্রত্যঙ ঙাসীনঃ। ইড়ায়া 



২৮৪: যজ্ব্রেদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

ইড়ামাদধাতি । হস্ত্যা৬. হোত্রে। পশবো বা ইড়া। পশবঃ পুরুষঃ। পশুঘেব গশূন্ 
প্রতিষ্ঠাপয়তি। ইড়ায়ৈ বা এষা প্রজাঁতিঃ। তাং প্রজাতিং যজমানোহনু প্রজায়তে |” 

(ব্রাৎ কাণ ৩ প্র ৩ অণ ৮) তি পাত্রস্থিতায়! ইড়ায়াঃ পূর্ববভাগে প্রত্যঙ মুখ উপবিশ্থ 
সর্বসাধারণ্যা ইড়ায়াঃ সকাশাদ্ধোত্রে বিভজ্য প্রদাতুং তদ্ধন্তযোগ্যামল্লামিড়ীমবদ্দায় হোতৃহন্ত 
আদধ্যাং। “গৌরব অশ্তৈ শরীরং” ই-হীড়াভিমানিদেবতারূপশরবণাৎ পশুত্বং। নরমেধে পুরুষ- 
স্তাইলভ্যত্বাৎ সোহপি পশ্তঃ। মহত্যা ইড়ায়।৷ এষাহবান্তরেড়। প্রজাতা। ততো যজমানন্ত 

প্রজা ভবতি। অন্র স্ত্রং-_-“পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্গাসীন ইড়ায়! হোতুর্থস্েবাস্তরেড়ীমবগ্াতি” ইতি । 

হোতুঃ প্রদেশিন্া দ্বয়োঃ পর্বণোরাজ্োনাঞজনং বিধত্রে--“দ্বিরঙ্কুলাবনক্তি পর্বণেঃ| দ্বিপাচ্ঘ- 
জমানঃ প্রতিষ্টিত্যি” (ব্রা কাণ ৩ প্র“ ৩ অত ৮) ইতি।, দ্বাভ্যাং পাঁদাভ্যাং স্থৈ্যেণাব- 

স্থানং প্রতিষ্ঠিতিঃ | অবাস্তরেড়ায়াং 'প্রকারবিশেষং বিধর্তে_-“সকৃছুপন্তুণাতি । দ্বিরাদধাতি। 

সরদভিঘারয়তি। চতুঃ সম্পগ্ভতে । চত্বারি বৈ পশোঃ প্রতিষ্ঠনানি। যাবানেৰ পশুঃ। 

তমুপহ্বয়তে”” (ত্রাণ কাণ ৩ প্র“ ৩ অণ ৮) ইতি । প্রতিষ্ঠানং পদঃ। অনেন চতুরবত্তেন 

তং চতুষ্পাদং পশুমুপহবয়তে । ইড়াভাগভক্ষণায়ানুজ্ঞাপিতবান ভবতি। অত্র চতুরবত্তং 

পুরোডাশভাগং হোত৷ হস্তে ধৃত্বা ভক্ষণ|নুজ্ঞার্থং হৌত্রকাণ্ডে পঠিতমন্ুবাকমুপহ্ত৬. রথং 

তরমিত্যাদি পঠেখ। তম্মধ্যেশ্ধবধৃযর্যজমানশ্চ প্রত্যুপহ্বানরূপং মন্রাস্তরং পঠেৎ। তদিদং 

বিধত্বে--“মুখমিব প্রত্যুপহ্বয়েত। সন্মুখানেব পশুন্ুপহ্বয়তে” (ত্রাণ কা 5 প্রৎ 5 অত ৮) 

ইতি। হোতুম্মুখমেবাভিবীক্ষ্য পঠেদিতার্থঃ |. অধ্বধূযঘজমানসের্ে তৃহস্তগতেড়াম্পর্শনং 

বধত্তে--“পশবো বা ইড়া। তম্মাৎ সাহন।রভ্যা। অধবধ্যণা চ বজম|নেন চ” । ব্রা ক” ৩ 

প্রৎ এঅতৎ৮) ইতি। পাঠ্যং মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি-_“উপহতঃ পশুমানসানীত্যাহ। উপ 

স্তেনৌ ভ্বয়াতি হোতা । ইড়ায়ৈ দেবতানামুপহবে (ত্রাণ কাণ ৩ প্র“ 2 অণ ৮) ইতি। 

অহ্মধ্বধু্ুর্দেবৈরনুজ্ঞাতস্তত ইড়াভক্ষণেন পশ্ুমান্ ভব।নি। যজমানেহপ্যেৰং যোজ্যৎ। কন্মিন 

কালেহয়ং মন্ত্পাঠঃ। ভড়ার্থং দেবত।নীমন্জ্ঞাপনে হোত্রা ক্রিয়মাণে সতি তন্মধ্য এনাবধ্বমূু- 

যজমানৌ যদৌপহ্নয়তে তদী পঠেৎ।" দৈন্যা 'আধবর্ধ্যব উপহৃতা উপহতোহয়ং যজমান ইস্তি 

মন্ত্রীবয়বাভ্যামাভ্যাং তয়োরুপহবঃ। তদনন্তরং পঠেদিত্যর্থঃ। তদ্েদনং প্রশংসতি--“উপহৃতঃ 

পশুমান ভবতি। য এবং বেদ” (ব্রা কাণ ৩ প্রৎ ৩ 'অৎ ৮) ইতি। অবাস্তরেড়ায়৷ 

অব্দানং তদুপাহ্বানং চ বাক্প্রাণদেবতয়োঃ প্রিয়মিতি স্তৌতি--_ণযাং বৈ হস্ত্যামিড়ামাদধাতি | 

বাচঃ সা ভাগধেয়ং। যাঁমুপহ্বয়তে | প্রাণানা৬, সা। বাচং চৈব.প্রাণা৬ শ্চাবরুন্ধে” (ব্রাৎ 

কাণ ৩ প্র“ ৩ অত ৮) ইতি। পুরোডাশশ্ত বহিষি স্থাপনং বিধাতুং প্রস্তোতি-_-“অথ বা এত- 

হুযপহ্তায়ামিড়ীয়াং। পুরোডাশস্তৈব বহিষদো নীমা৬ সা” (ত্রাণ কাঁণ ৩ প্র ৩ অত ৮) ইতি। 
ইড়াবদানানস্তরং হোত্রা তশ্তা মিড়ায়ামুপন্তায়াং সত্যামবশিষ্টন্ত পুরোডাশস্তৈতশ্মিন্নেৰ কালে 

বছিস্থাপনসঘদ্ধিনী কাচিন্মীমাংসা! ভবতি। কিং পুরোডাশো বহিষি স্থাপনীয়ো ন বেতি। তত্র 

প্রয়োজনাভাবাদস্থাপনমিতি প্রাপ্তে প্রয়োজনং দেবতানাং সভাগত্বমিতি মত্ব। বিধর্তে--“যজমানং 

দেবা অক্রবন্। হবিনে নির্ঘপেতি। নাহমভাগো নির্বপ স্তামীত্যব্রবীৎ। ন ময়াংভাগয়াধনু- 
বন্ষ্যথেতি বাগব্রবীৎ। . নাহমভাগ! পুরোন্ববাক্যা ভবিষ্যামীতি পুরোনুবাক্যা । নাহ্মভাগা 



১ প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক।]  কৃষ-যজুর্ব্বেদ-মন্জ | ২৮৫ 

যাজ্যা ভবিষ্যামীতি যাজ্যা। ন ময়ীইভাগেন বষটকরিধ্যথেতি ব্ষটুকারঃ। বগ্থজমীনভাগং 
নিধায়্ পুরোডাশং বহিষদং করোতি। তানেব তগ্ভাগিনঃ করোতি” (ব্রাৎ কা ৩ প্রৎ ৩ 

অত ৮) ইতি। যজমানবাগ।গ্ভাভমীনিদেবতা ভাগরহিতাঃ স্বস্বব্যাপারং ন কুর্বস্তি। ততো 

যজমানস্তৈকং পুরোডাশভাগং পৃথঙ নিধায়াবশিষ্টং পুরোডাশং বর্হিষি স্থাপয়েৎ। তেন স্থাপন- 

মাত্রেণ বয়ং ভাগিন ইতি বেবাঁনাং তুষ্টিভবতি। স্থাপিতত্ত বিভাগং নিধন্তে_“্চতুর্ণ। করোতি। 
চতজো দিশঃ। দিক্গেব গ্রতিতিষ্ঠতি” (বাণ কাণ ০ প্রৎ ৩'অণ ৮) ইতি। পুনঃ পূর্বব- 
ব্ধিমনৃগ্ধ প্রশংসতি__“বছিষদং করোতি । যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজা বছিং। যজমানমেব 
প্রজান্ু প্রতিষ্ঠাপয়তি । তশ্মাদস্থহন্তাঃ গ্রজাঃ গ্রতিতিষ্ঠস্তি। মাঞ সেনান্তাঃ» (ব্রা* কা ৩ 

প্র“ ৩ অণ৮) উতি। যন্মাৎৎ কঠিনন্ত বহিদণি স্থাপিতগ্ত পুরৌডাশস্ত মৃদ্ধনো বহিষশ্চ 

ংযোগস্তন্মাৎ কশদেহাঃ কাশ্চিৎ কঠিনেনাস্থ। 'প্রতিতিষ্ন্তি সুলকায়াস্ত্ মাংসেন। প্রকারাস্ত- 

রেণ তমেব বিধিং প্রশংসন্তি--অথো খন্বাছঃ। দক্ষিণ বা এত] হবির্জন্তান্তর্বেগ্যবরুধ্যন্তে | 

ঘৎ পুরোডাশং বহিষদং করোতি” (ত্রাণ কাঁণ 5 প্র“ ৩ অ০৮) ইতি । পুরোডাশহবিকো 

হবিরজ্ঞঃ। তত্ত বহিষি পুরোডাশস্কাপনং যত, এতাস্ৃত্বিজাং বেদিমধ্যে দক্ষিণা এবাবরুদ্ধাঃ। 
বিধ্যন্তরমনুগ্ধ প্রশংসতি_পচতুদ্ধী করোতি। চত্ব(রো৷ হোত হনিরষজ্ঞন্তত্িজঃ। ব্রঙ্গা হোতা- 
হধ্বযুঠরগ্ীৎ' (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অ* ৮) হতি। তত্তপ্কাগন্ত নির্দেশং বিধস্তেতমতিমুশেৎ | 
ইদং ব্রঙ্গণঃ। ইদ৬. হোতুঃ। ইদমধ্বর্যযোঃ | ইদমগ্ীধ ভতি। যৈবাদঃ সৌম্যেহধ্বরে। 
আ[দেশমৃত্বিগ ভ্যো দক্ষিণা নীয়স্তে। তাদৃগেন ৩২ (ত্রাণ কাণও প্রৎ ৩ অণ ৮) ইতি। 

বথা সোমবাগে মাধ্যন্দিনসবনে দক্ষিণার্থানি দব্যণি বেছ্ভাং কৃষ্জাজিনে প্রসার্যেদমন্তেদমন্তে- 

ত্যাদিগ্ত দক্ষিণা নীয়ন্তে তদদিদং নির্দেশনং দ্রষ্টব্যং। নি্দিষ্টান|ং ভাগানাং যৌগপঞ্নিবারণায় 

ক্রমং বিধত্তে--“অদ্বীধে প্রথমায়হদধাতি। অগ্রিমুখা ভ্ধযদ্ধি। অগ্রিমুখানেবদ্ধি যজমান ধপ্পোতি। 

(ত্রা*ৎ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অ০৮) ইতি। অগ্রিঃ কৃতসযাগহেতুত্বাৎ সমৃদ্ধিহেতুঃ। তমগ্রিমিক্ক 
ইত্যগ্রীংৎ। ততোহস্ত প্রাথম্যং যুক্তং। আগ্মীধস্ত হস্তে ভাগ।ধানপ্রকারং বিধত্বে-_““সকৃপক্তীর্যা 

দ্বিরাদধৎ। উপস্তীর্য্য দবিরভিঘারয়তি। যট্সম্পদ্ভান্তে ষড.বা খতবঃ | খতুনেৰ প্রীণাতি” (ব্রা, 
কাণও৩ প্রৎ ৩ অণ ৮) ইতি। অন্ত বিধেস্তাৎপর্ধ্যং বৌধাঁয়ন একপ্রকারেণাহহ-_“উপহৃতা- 

য়ামিড়ায়ামশ্লীধ আদধাতি ফড়বন্তমুপন্তৃণাত্যাদধাতা ভিঘারয়তি' ইতি। আপন্তশ্বস্স্তথ। বূতে-_ 
“দ্বিরূপন্তূণাতি। দ্বিরাদধাতি। দ্বিরভিঘারয়তি” ইতি। বি্ধর্তে--“বেদেন ব্রহ্গণে ব্রঙ্গভাগং 

পরিহরতি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যো ব্রহ্মা । সবিতা যজ্ঞন্ত প্রন্থত্যি” (ব্রাৎ 
কাণ ৩ গ্রৎ ৩ অত ৮) ইতি। পরিহারঃ প্রদানং। যথা প্রজাপতিরন্তর্য্যামিতয়া প্রেরক 
এবং ব্রহ্গাইপি তদা তদাইনুজ্য়া বজ্ঞন্ত প্রবর্তক ইতি ব্রহ্গণ: প্রাজাপত্যত্বং। বেদব্যতিরিক্ত- 

সাধনেন যেন কেনাপি প্রক্রান্তপাত্রেণ ভাগাস্তরং দেয়মিত্যাহ-_“অথ কামমন্েন” (ব্রা কাণ 

৩ প্র“ ৩ অণ৮)ইতি। হোতুব্রপ্গানস্তর্যং বিধত্তে_-“ততো হোত্রে। মধ্যং বা এতগ্যজন্ত। 
যদ্ধোতা। মধ্যত এব যজ্পং প্রীণাতি” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রন ৩ অণ্ ৮) ইতি। সামিধেনী- 
রারভ্যোপরিষ্টীদেৰ হোতুর্ব্যাপারাগ্ৃজ্ঞমধ্যত্বং । 'অধবর্যোর্োত্রানস্তর্যং বিধত্তে--“অথাধ্বধ্যবে। 

প্রতিষ্ঠা বা এষা যল্ঞন্ত । যদ্ধব্য1ঃ, ( ব্রা" কা ৩ গ্রৎ ৩ অ* ৮) ইতি। প্রতিষ্ঠ1! সমাপ্তি; । 



২৮৬ যজর্বেবদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড প্রথম অষ্টক। 

সমিষ্টযজূর্ভোমপর্য্যস্তং যক্তমধ্বযু?ঃ সমাপয়তি। আমীঞ্রমারভ্যাধবযুপর্ধ্যস্তং ক্রমমন্থাহীধধ্যাদি- 
দক্ষিণায়ামতিদিশতি-_-“তত্মান্ববিধর্ঞন্যৈতামেবাইবৃতমন্ধ । অন্্া দক্ষিণা নীয়স্তে। যজ্ঞন্ 
প্রতিষ্ঠিত্যে” ( ব্রাৎ কাণ ৩ প্রণ ৩ অণ ৮) ইতি। আবৃত্প্রকারঃ। আত্রীপ্রং প্রতি প্রৈষমুৎ- 

পাদয়তি--“অগ্রিমগীংসকৎসকৎসংমৃড চীত্যাহ। পরািব হ্েতহি যজ্ঞ: (ত্রাণ কাঁ* ৩ প্র ৩ 
অত ৮) হতি। বী্ষয়া পরিধিসংনাজ্জনমপি লভাতে। অন্মিন্কালে সমাপুপ্রায়ত্থাস্তজ্ঞঃ 

পরাধ্ুখ ইব বর্ততে। ততঃ সক্কৎসংমার্জনং পর্য্যাপ্তং। অথ হোতারং প্রত্যন্তি কশ্চিৎ- 
প্রৈষমন্ত্--“ইধিতা। দৈব্যা হোতারো ভত্দরবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সুক্তবাকায় সুক্ত। ব্রহি”, 
ইতি। ভদ্রং ফলং তত্ত বাচ্যং বচনং তদর্থমগ্রির্হোতেত্যাদিশ্রতিসিদ্ধা দৈব্যা হোতারঃ 
পরমেশ্বরেণ প্রেষিতাঃ। ইদ্দং ছ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যান্ঘন্ুবাকঃ সুত্তং তন্ত বাকো বচনং 

তদর্থং মানুষে। হোতা গ্রেষিতঃ। তাতো হে হোতন্বং তৎনত্তং বুহি। তমিমং মন্ত্রমুৎপাস্থ 

তত্রেষিতপদন্ত ভদ্রবাচ্যায়েতি পদস্ত, চ তাৎপর্ধ্যং ব্যাচষ্টে_“ইফিতা দৈব্যা হোতার ইত্যাহ। 

ইযিত৬. হি কর্ম ক্রিয়তে। ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মান্ুষঃ সুক্তবাকাঁয় সস্তা ব্ুহীত্যাহ। 

আঁশিষমেবৈতামাশীস্তে? (রা? কা ৩ প্র ৩ অ০৮) ইতি। আস্ত হোতারং প্রত্যপরঃ 

টষমন্থঃ-এশ্বগ! দৈব্যা হোতিভ্যঃ স্ব্তিষ্মান্ছযেভ্যঃ শংঘোর্বহি'? ইতি । দৈব্যানাং হোত্ ণা- 
ময়ং যজ্ঞঃ স্বাধীনে। মানুষেভ্যো হোতভ্যঃ স্বস্তাস্ত। হে হোতত্্ং শংযুদেবস্ত সম্বন্গিনঃ তচ্ছং- 

যোরাবুণীনহ ইত্যনুবাকং বহি । অন্মিন্মন্ত্ে স্বগাশবন্বস্তিশৃব্ষশংযুশব্দানামভিপ্রীয়ং ক্রমেণ 

দর্শয়তি--ম্ষগ। দৈব্যা হোতৃভ্য ইতাহ। যঙ্ঞমেব তত স্বগ! করোতি। স্বস্তিন্মীনুষেভ্য 

ইত্যাহ। আমশিষমেবৈতামাশীস্তে। শংঘোর্বহীত্যাহ। শংযুমেব নারষ্পত্যং ভ।গধেয়েন 
সমর্ধয়তি” (ব্রা কাণ ৩ প্রণ ৩ অ০৮) ইত্তি। শংযুর্ধ হস্পতেঃ পুত্রঃ। ইখমিড়াভা- 
গাছনুষ্ঠানং বিধায়াম্মিন্কাগড আয়াতাভ্যাং বাঁজন্ত মেত্যে হাভ্যামূগ ভ্যাং ক্রগ ব্যহনং বিধর্তে- 

“অথ ক্রচাবনুষ্ঈগ ভ্যাং বাজবতীভ্যাং বাহতি। প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্টকৃ। অন্নং বাজঃ প্রতিষ্ঠিত্যে | 
অন্নাগ্স্তাবরুদ্ধ্ৈ' (ত্রাণ কা* ৩ প্র ৩ অ০৯) ইতি। চতুর্ডিঃ পাদৈর্গবাদীনাং প্রতিষ্ঠিত- 
্বাত্দদনুষ্ট ভঃ প্রতিষ্ঠাহেতুত্বং।  বাঁজশবস্তানবাচিত্বাত্তদত্যাবৃচাবত্তং যোগ্যস্তানস্তাবরোধায় 
তবতঃ |. সামান্তাকারেণ বিহিতং ক্রগ্্যহনং বিশেষাকারেণ বিশদয়তি__“প্রাচীং জুহ্সুহতি । 
জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রথুদতে । প্রতীচীমুপভূতং। জনিষ্যমাণানেব প্রতিনুদতে । স বিষ্চ 

এবাপোহ সপ্বান্তজমানঃ । আশ্দিক্লেণকে গ্রতিতিষ্ঠতি” (ত্রাণ কা ৩ প্র* ৩ অণ ৯) ইতি। 
বৈরিণঃ পরম্পরবিষুক্তা বিবিধদিকৃপলীগ়িতা এব যথা ভবস্তি তথা তানপোহ প্রতিতিষ্ঠতি। 

বাঁজবতীভ্যামিতি দ্বিবচনার্থমনৃদ্ধ প্রশংসতি--“দবাত্যাং ৷ দ্বিপ্রতিষ্ঠো হি” (ব্রা কাণ ৩ প্র ৩ 
অ* ৯) ইতি। দ্বাভ্যাং পাঁদাভ্যাং প্রতিষ্ঠা যস্তাসৌ দ্বিগ্রতিষ্ঠঃ | 

২। “বস্ভ্যন্থা রুদ্রেভ্যন্থা২দিত্যেত্যন্্া ।”__-কল্পঃ-“জুহ্ব| পরিষীননক্তি বন্ত্যাস্ত্েতি 
মধ্যমং, রদ্রেভ্যন্বেতি দক্ষিণং, আদিত্যেত্যস্ববত্যুত্তরং” ইতি। ব্রিতপ্যনজ্পীত্যধাহারঃ | 
স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি-_বস্ত্যন্তা রড্রেত্যন্বাংদিত্যেত্যব্বেত্যাহ।* যথাযজুরেবৈত্' (ক্রাৎ 
কা ৩ প্র, ৩ অ* ৯) ইতি॥ 

৩। “অক্ত৬.রিহাণা বিয়ন্ত বয়ঃ।” ৪ ৫প্রজাং যোনিং ম! নির্মূক্ষম্।”--বৌধায়নঃ--, 



১ প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক। ] রুষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র | ২৮৭ 

“জর্ষু প্রস্তরমনক্ত্যত্ত৬/, রিহাণ| ইতি জুহ্যামগ্রাণি, নিয়স্ত বয় ইত্যুপভূতি মধ্যানি, প্রজা 
যোনিং মা নির্মক্ষমিতি ধ্রবায়াং মূলানি” ইতি। আপন্তত্বস্াস্থিতীয়মন্ত্রাবেকীকৃত্যাংহ- 
“অক্ত৬, রিহাণা বিয়স্ত বয় ইতি জুহ্বামগ্রং, প্রজাং যোনিং মা নির্শ ক্ষমিত্যুপভূতি মধ্যমা 

প্যায়স্তামাপ ওষধয় ইতি ফ্রবায়াং মূলং” ইতি। পক্ষিণ আজ্যেনাক্তং প্রস্তরাগ্রং লেলিহান! 
বিবিধং মার্গং গচ্ছস্ত। অহং তু প্রঙ্গাং তৎকারণং চ মা বিনাশয়ামি। আজ্যরূপা আপঃ 

প্রস্তরমূলরূপা ওষধীরাপ্যায়যন্ত। বিধত্তে-_-“্রক্ষু প্রস্তরমনক্তি। ইমে বৈ লোকাঃ ক্রচঃ। 
যজমানঃ প্রস্তরঃ| যজমানমেব তেজসাহনক্তি ত্রেধাইনক্তি। ত্রয় ইমে লোকা:। এত্য 

এবৈনং লোকেভ্যোহনস্তি। অভিপূর্বমনক্তি। অভিপূর্রবমেৰ যজমানং তেজসাইনক্তি”, 
(ব্রাৎ কা ৩ প্র* ৩ অ* ৯) ইতি। অভিমুখমগ্রং পুর্বং যথা ভবতি তথা প্রস্তরমঞ্জযাৎ। 

যজমানোহপি মুখ এব সভাম্থ বক্তত্বেন তেজন্বী ভবতি। মন্ত্রগতন্তাক্তিশব্স্তাভিপ্রায়মাহ-" 
“অক্ত৬ রিহাণা ইত্যাহ। তেজে বা আজ্যং। যজমানঃ প্রস্তরঃ। যজমানমেব তেজসা২- 

নক্তি” (ব্রা* কাঁণ ৩ প্র“ ৩ অ+ ৯) ইতি। বিশবস্থচিতং দর্শয়তি--“বিয়ন্ত বয় ইত্যাহ। 
বয় এবৈনং কৃত্বা। স্ুবর্গং লোকং গময়তি” (ব্রা কাঁৎ ৩ প্রৎ ৩ অত ৯) ইতি। মন্ত্রে 

প্রথমাবন্থবচনাস্তো বিশব্দঃ পক্ষিবাচী ত্রাহ্গণে তু দ্বিতীয়ৈকবচনাস্তো বয়ঃশবঃ। মা নির্মক্ষ- 
মিত্যেতন্তাভিপ্রায়মাহ-প্রজাং যোনিং মা নির্্মক্ষমিত্যাহ। প্রজায়ৈ গোপীথায়” (ত্রা+ 
কাৎ ৩প্র*ৎ ৩অ০৯) ইতি । ওষধয় ইত্যত্র দ্বিতীয় বিবক্ষিতেত্যাহ--“আ প্যায়স্তামাপ 
ওষধয় ইত্যাহ। আপ এবৌষধীরাপ্যায়য়তি” (ব্রা কাঁ* 2 প্র ৩ অত ৯) ইতি। 
অত্র বহুবচনং দ্রপ্ব্যং ॥ 

৫1 “আ পায়স্তামাপ ওষধয়ো। মরুতাং পৃতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো নো বুট্টিমেরয় ॥৮--- 

বৌধায়ন:-_“তমুপরীব প্রহরতি নাত্যগ্রং প্রহরতি ন পুরস্তাৎ 'প্রত্যন্ততি ন পপ্রতিশৃণীতি ন 
বিঘ্ং বিয়ৌত্যুধ মুছৌত্য। প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো ন 
বৃষ্টিমেরয়েতি'” ইতি । আপন্তন্বঃ-_“অনুচ্যমানে হুক্তবাকে মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থেতি সহ শাখা 

প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি” ইতি। অত্র প্রস্তরপ্রহ্থতৌ নাত্যগ্রমিত্যাদয়ো নিয়্মবিশেষা। 

আহ্বনীয়াত্যয়ঃ প্রস্তরাগ্রস্ত ন কার্য: প্রস্তরস্ত পুরস্তাদন্যৎংকিমপি ন প্রক্ষিপেৎ। দর্ভন্ত 
কল্তচিচ্ছেদরূপা হিংসা ন কার্ধ্যা। দর্ভাণাং পরম্পরবিয়োগো ন কার্যঃ। কিং ভু রুত্গং 

্রস্তরমুদ্ধচ্ছেৎ। আপস্তত্বস্ত তু মরুতামিতি প্রস্তরমন্ত্ীদি:ঃ। সহ শাখয়া বংসাপাকরণহেতুভূতয়া ৷ 

হে প্রস্তরাবয়বা দর্ভা যুয়ং বাযুপ্রেরিতবৃষ্টিজন্ততয়! বাযুনাং বিনবঃ স্থ। হে প্রস্তর ত্বং দিবং 

গত্বা বৃষ্টিং প্রেরর। ব্যাচষ্টে-“মরুতাং পৃষতয়ঃ স্তেত্যাহ। মরুতো বৈ বৃষ্্যা ঈশতে। 

ৃষ্টিমেবাবরুন্ধে। দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়েত্যাহ। বৃষ্টর্বে স্তৌঃ। ০০০০ 
(ব্রাৎকা* ৩ প্রৎ ৩ অ* ৯) ইতি । 

৬। “আযুষ্পা অগ্নেহন্তামুর্দে পাহি চক্ষুম্পা অগ্নেংসি চক্ষুর্দে পাহি।”--কলপ৮-অথো- 

পোখায়াহহবনীয়মুপতিষ্ঠতে-_আযুষ্পা অগ্নেংস্তাযুর্দে পাহি চক্ষুম্পা অগ্নেংসি চক্ষুর্মণে পাহীতি” 
ইঁতি। আযুশ্চক্ষুযোঃ পালনীয়তাং দর্শসতি-_“যাবদধা অধবর্ধ্ঃ প্রস্তরং প্রহরতি। তাবদস্তা- 

হযুল্দীয়তে। আমুষ্প! অগ্নেহস্তাযুর্শে পাহীত্যাহ। আয়ুরেবাহয্বন্ধতে | যাবদ্ধা অধ্বরযঃ প্রস্তরং 



২৮৮ যজুরবেবদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

প্রহরতি। তাবদন্ত চক্ষম্মীয়তে। চক্ষুম্পা অগ্নেহসি চক্ষুর্ম্ে পাহীত্যাহ। * চক্ষুরেবাহতবন্ধত্তে” 
(ব্রা কা* ৩ প্রৎ ৩ অণ ৯) ইতি ॥ 

৭। *ফরবাংসি।”-_-কল্পঃ--“ফ্রবাংসীত্যন্তর্কেদি পৃথিবীমভিমৃশতি”” ইতি। ব্যাচ্টে_ 

“ফ্রবাৎসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যে” (ব্রাৎ কাৎ ৩ প্র“ ৩ অণ৯) ইতি॥ 
৮। “যং পরিধিং পর্যাধখ| অগ্নে দেব পণিভিব্বীয়মাণঃ। তংত এমন জোষং ভরামি 

নেদেষ ত্ব্দপচেতয়াতৈ যজ্ঞন্ত পাঁথ উপ সমিতম্ ৮” -কল্পঃ--“মধ্যমং পরিধিমনুপ্রহরতি যং পারিধিং 

পর্যযধখা অগ্নে দেব পণিভিব্বীয়মাণঃ | তং ত এতমন্থ জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াত! 
ইত্যথেতরাবুপসমস্ততি যজ্ঞন্ত পাঁথ উপসমিতমিতি” ইতি । ভো অগ্নে দেব স্ততিভিঃ গ্রাপ্যমাণত্বং 
স্বয়ং যং মধ্যমপরিধিং পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতবানদি। তবানুকূলতয়া প্রিয়ং তমেতং পরিধিং 

ত্বয়ি ভরামি। এষ ত্বত্তে(ইপরক্তো নৈব। হে দক্ষিণোত্তরপরিধী যজ্ঞস্ত ফলরূপমন্নং যুবামুপ- 
সম্প্রাপুতং | পর্যযধখ! ইত তত সত্যমিত্য। হিং পরিধিং পর্য্যধগা ইত্যাহ। যখাষুরেবৈতৎ” 

(ব্রাৎ কাৎ ৩. প্র“ ৩ অণ৯) ইতি। পরিধাবগ্নেঃ গ্রীত্যুৎপাদনায়াগ্িসম্বোধনমিত্যাহ__ 
“অগ্নে দেব পণিভিববীয়মাণ ইতাহ। অগ্রম্ম এবৈনং জুষ্টং করোতি”” (ব্রাৎ কা ৩ প্র ৩ 
অ্৯) উতি। অন্শব্ধেন জ্ঞাতীনামন্তরক্তত্বং সুচ্যত ইত্যাহ__“তং ত এতমন্থ জোষং 

ভরামীত্যাহ। সজাতানেবান্মা অন্ুকাঁন করোতি।৮ | ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অ*৯) ইতি। 

অপরাগনিষেধ আন্ুকুলা।৫ ই্যাহ-_“নেদেষ ত্বদপচেতয়াতা ইত্যাহাকুখ্যাঁত্যৈ” (ব্রাৎ কাণ ৩ 
প্র“ ৩ অণ৯) ইতি। আনেকয়োঃ পরিধ্যোঃ সহ কথনং বহুদিব্যানুকৃল্যায়েত্যাহ---“ঘজ্তন্ত 

পাঁথ উপসমিতমিত্যাহ | ভূঁমানমেবৌপৈতি (ব্রা” কাণ5 প্রত অণ ৯) ইতি। বিধত্তে_- 

পরিধীন্ প্রহরতি। বজ্ঞন্ত সমিট্ট্য” ( ব্রা" কী*৩ প্র“ এঅ*৯) ইতি। সমিষ্টিঃ সম্পূর্তিঃ 

৯ “সত আবত1915 স্থেষ! বৃহস্ত: গ্রস্তবে্জ। বহিষদ্শ্চ দেব! ইমাং বাচমভি বিশ্বে 

গৃণস্ত 'আসগ্ঠান্মিনহিষি মাদয়ধনম 1”- কগঃ- 'অখেনান্প৬ আবেণাভিজুহোতি জুহ্বামুপভতং স৬ 
আবয়তি স৬আ্বভাগাঃ স্েষা বুতন্কঃ গ্রপ্জরেষ্ঠা বহিষদশ্ঠ দেবা মাং বঠমভি বিশ্বে গৃণস্ত 

আসগ্চান্মি্থহিমি মাদয়ধবাম৩”, হতি। হে বিশে দেব যুযং সংআবভাগাঃ স্থ। জুহুপতৃঘ্ধ্যাং 

সিচ্মান 'আাজ্যশেষ; সংআবঃ। স এব ভাগো যেবাং তে সংক্গাবভাগ।: | কীরশা দেবাস্তং 
ভাগং লব্ধনিচ্জাবস্টে' বৃহাপ্তো মহাস্তঃ সব্বৈরাব।ধনীয়াঃ। তত্র কেচিতপ্রস্তরমৃষ্টো তিষ্টস্তি। 

অন্তে ত্বাস্তীণে নহ্হিষি সীদস্থি। মন্মাভিঃ. ক্রিয়মাণামিমাং স্ততিমভিবীক্ষ্য সমীচীনেয়মিতি 
গৃণস্তো যুয়মন্মিন্যজ্ত উপবিহ্ঠ হৃষ্টী ভবত। বিধত্তে--“ক্রচৌ সংপ্রশ্রাবয়তি। যদেব তত্র 
ক্রুরং। তত্তেন শময়তি। জুহ্বামূপভ্থতং। যজজমানদেবত্যা বৈ জুহ্ঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভূৎ। 
যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি”, (ত্রাণ কাণ ৩ প্র“ ৩ অণ৯) ইতি। ব্যাচ্টে-_ 
“স৬ শরাব্ভাগীঃ স্থেত্যাহ। বসবে বৈ রুদ্রা আদিত্যাঃ স৬শ্রাব্ভাগাঃ। তেষাং তন্তাগধেয়ং। 
তানেব তেন শ্রীণাতি” (ব্রা, কাণ্৩ প্র ৩ অণ৯) ইতি। অশ্মি্মন্ত্রে দেবতাসম্বদ্ধ- 
মূচশ্ছন্দোবিশেষং চ প্রশংসতি--“বৈশ্বদেব্যর্চা। এতে হি বিশ্বে দেবাঃ। ত্রিটুগতবতি। 

ইঞ্জিয়ং বৈ ত্রিষ্ক্ ইন্দিয়মেব যজমানে দধাতি” (ক্রাৎ কা* ও প্র ৩ অৎ ৯) 

ইতি। এতে বস্বাদিরূপাঃ ॥ 



১ প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক। ] কৃষ্চ-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র | ২৮৯ 

১৭। প্অগ্রের্বমপর়গৃহত্ত সদসি সাদয়ামি সম্ায় সুম্িনী জয়ে মা ধক্তং ধুরি ধুধ্যো 
পাতম্।”__বৌধায়নঃ--“অথ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যউ উা্রত্য ধুরি ক্চৌ বিমুঞ্চত্যপ্সের্বাম- 
পল্পগৃহস্ত সদ্সি সাদয়ামি সুয়ায় জুপ্পিনী সুয়ে মা ধত্বং ধুরি ধুধ্যৌ পাঁতমিতি”” ইতি। 

হে' জুহপভ়তৌ যুবামবিনশ্বরগৃহস্ত পৃথিব্যভিমানিনো বন্ধে স্থানে শকটরূপে যজমানস্ত সুখায় 
ক হে স্বুখবত্যো সুখে মাং স্থাপয়তং যন্রভারবাহিনাবেতো।' দম্পতী রক্ষতং। 
যথোক্তং মন্্রার্২ দর্শক়তি--ণ্অগ্নের্বামপন্নগৃহস্ত সদসি সাদরামীত্যাহ । ইয়ং বা অগ্নির- 

পনগৃহঃ | অন্তা এবৈনে সদ্দনে সাদয়তি। সম্ায় স্ুয়িনী স্থয়ে মা ধ্তদিত্যাহ। প্রজা 

বৈ পশবঃ তয়ং। প্রজামেৰ পশ্নাত্ন্ধত্তে | ধুরি ধুধ্যো পাঁতমিত্য।হ। জায়াপত্যোর্গো- 
পীথায়” (ব্রাৎ কাৎ ৩ প্রৎ 5 অত ৯) ইতি। অত্রীষপন্তন্বো মগ্বভেদম। শিতাগেব্ধামিতি 

শকটন্ত পুর্বভাগে ক্রচৌ সাদয়িতা ধুরি ধুর্ধযাবিতি ব্গধুরেঃ পোহেদিতি মন্টতে ॥ 
১৯ । পঅগ্রেহদন্ধায়োহগীততনো পাহি মাহ দিব পাতি প্রমিতো পাহি হুরিষ্টো 

গাহি ছুরদান্তৈ পাহি ছুশ্তরিতাদবিষং নঃ পিডুং কথ শষদ। মোনি৬ স্বাহা ।৮ কল্পঃ- 

“অপরং চতুগুহীতং গৃহীত্বাতনাহীষ্যপচন এবেখাপ্রব্রশ্নান্তভ্যাধায় ফলীকরণানোপ্য ফলী- 

করণাগুহোত্যগ্নেইদ বায়োইথাততানো গাহি মাত দিবঃ পাতি প্রমিত্যে পাহি ছুরিষ্ট্ে পাহি 

ঢুরগ্মন্টৈ পাহি ছুশ্টরিতদবিষং নঃ পিতুং কণু শ্ষদ। ধোনি৬ স্বাহেতি? ইতি 

তওুলেষু গৃহে ক্রিয়মাণেঘপনেয়া নালিস্তাংশাঃ ফলীকরণাঃ ৷ হেহগ্সে মাং দিবঃ পাহি 

ছ্যলোৌকবাদিনো দেবা মধ্যপরাধং যথা ন গৃত্রস্তি তথা কুরু। অদন্ধায়োইহিংসিতজীবিত। 

অশীততনে!, উষ্ণশরীর, প্রসিত্যে প্রকষ্টাদবন্ধাৎ ফলবিদ্লাৎ পাহি। ছুরিষ্ট্যে ভুষ্টাদয়থাশান্ত্রানু- 
ষ্টানাৎ পাহি। ছুরপ্নন্তৈ বাঁগাঁধিকারবিরোধিছ্ষ্টবস্তভোজ্জনাৎ পাহি | দুশ্চরিতান্লিষিদ্ধাচরণাৎ 

পাহি। 'পিতুমন্নমন্মদীয়মবিষমমূতং কুরু। জুষদ! স্থখোপবেশনেন নিমিত্তেন যোনিং স্থানং 
কুরু। ইদ্ং ফলীকরণদ্রব্যং তুহ্যং স্বাহা ছুতমস্থ্ । নন্তব্যাখ্যানপূর্বকং হোমং বিধত্তে-_ 
“অগ্নেহদন্ধায়োশীততনো ইত্যাহ। যথাঁযজ্ুরেবৈতৎ। পাহি মাহগ্ধ দিবঃ পাহি প্রসিত্যে 
পাহি দুরিষ্টযে পাহি দুরম্নপ্ঠৈ পাহি দুশ্চরিতাদিত্যাহ। আশিষমেবৈতানাশান্তে । অবিষং নঃ 

পিতুং কণু জ্ষদা যোনি৬, স্বাহেতীধাসংবৃশ্চনান্তন্বাহার্য্যপচনেহত্যাপায় ফলীকরণহোমং ভুহোতি। 

অতিরিক্তানি বা হধাসংবৃশ্চনানি। অতিরিক্তাঃ ফলীকরণাঃ। 'অতিবিক্তমাঁজ্যোচ্ছেষণং। 
অতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাতি। অথো৷ অতিরিক্তেনৈবাতিরিক্তমাপ্তাহবরদ্ধে”” (তরী কাণ ৩ 

প্রৎ৩ অণ৯) ইতি। ইয়ে শীল্োকতপ্রমাণেন চ্ছিন্নে সতি তচ্ছেকাষঠানীখসংবষচনানি। 
তানি দক্ষিণা প্রক্ষিপ্য তেষাসুপরি জুহ্গতাজ্যে স্থাপিতান্ ফলীকরণাঞুহয়াৎ।  যক্ঠো- 
পযুক্তদ্রব্যাদধিকত্বমতিরিক্তত্বং । অধিকর্রব্যহোৌমেনাধিকং ফলং প্রাপ্য তৎস্বাধীনং করোতী- 
ত্যর্থঃ। ইথং ফলীকরণহোঁসে নিষ্পন্নে সত্যনস্তরং পত্ধ্যাঃ সমীপে বেদপ্রীসনং বিধাতব্যং। 

তদ্ধিধো বুদ্ধিস্থে সতি তংগ্রসঙ্গাদ্ধেদন্ত প্রশংসকঃ কশ্চিনন্ত্র উৎপাগ্ভতে। স চ প্রদেশাত্তর- 
বিষয়তয়৷ বিনিযুজ্যতে--/“বেদিরদেবেভ্যো নিলারত। তাং বেদেনাম্ববিন্দন। বেদেম বেদিং 

বিবিদুঃ 'পৃথিবীং। সা পপ্রথে পৃথিবী পার্থিবানি। গর্ভং ব্তিত্তি ভুবনেঘস্তং। ততো 
যজ্জে। জাঙ্গতে বিশ্বদণানিরিতি পুরস্ততৎ স্তঘষজুষো! বেদেন বেদি, সংমাষ্টনূবিত্বো। অথো 

ফক-্ব--৩৭ 



২৯০ যজবে্রেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

যদ্ধেদশ্চ বেদিশ্চ ভবতঃ। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ” (ব্রাৎ কাণ৩ প্রৎ ৩ অণ৯) ইতি। 
কেনাপি কারণেন দেবেভ্যন্তিরোহিতাঁং বেগ্যভিমানিদেব্তাং বেদাতিমানিদেবতামুখেন দেবা 

অলভন্ত। তমেতং বেদন্ত মহিমাঁনং বেদেনেত্যাদিকো মন্ত্র; প্রকাশয়তি। অস্তায়মর্থঃ-- 

অন্ুরৈর্দিত্তাং পৃথিবীং দেবা; পূর্বে! ওরভাগাভ্যাং সংস্কত্য বেদিমকুর্বন্। তাং চ বেদিং দেবাঃ 
পুনর্ধেদেনালভন্ত। সা চ বেদি; পৃথিবীরূপা সতী পার্থিবানি ত্রীহাদীনি বিস্তারিতবরতী। 

কিং চ সা পুথিনীদেবতা সর্কেমু ভুবনেঘস্তরুদরান্তর্যং'রে) গর্ভং ব্ভিষ্তি। তম্মাদগর্ভাৎ 

সর্ধস্ত ফলন্ত দাঁতা বজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন ইতি। অনেন মন্ত্রেণাষ্টমানুবাকোক্তাৎ পুরোডাশ- 
নিষ্পাদনাদৃর্ধং নবমানুবাকে বক্ষ্যমাঁণাৎ স্তথ্বযজূর্থরণাঁৎ পুরস্তান্র্ময়েন বেদেন বেদিস্থানং 

সংমৃজীত। তচ্চ বেদিলাভীয়। কিং চ বেদবেদিরপং মিথুনং প্রজননীয় ভবতি। 
প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্ররুতমন্ুদরতি-_“প্রজাপতের্বা এতানি শন্রণি । যদ্বেদঃ ৷ প্রিয়! উপস্থ 
আন্ততি। মিথুনমেব করোতি। বিন্দতে প্রজাং (ত্রাণ কা* ৩ প্র*ৎ ৩ অণ ৯) ইতি। 
গরীসমীপে প্রাস্তম্ত বেদস্ত পুনরাস্তরণং বিধত্তে--“বেদ৬. হোতাহহবনীয়াৎ জ্তৃণনেতি। 

মজ্ঞমেব তৎসস্তনোত্যোত্তরম্মীদদ্ধমাসাৎ। ত৬ সম্ততমৃত্তরেহদ্দমাস আলভতে। তং কালেকাল 

আগতে যজতে” (ত্রাণ কাণ ১ প্র ৩ অণ ৯) ইতি। বেদম্ত বন্ধনং বিমুচ্য গাহৃপত্য- 
মারভ্যাংহবনীরপর্য্যস্তা স্তরণেনা২গামিপর্ববপর্াস্তং বক্ঞঃ সন্ততো ভবতি। পুনঃ পর্বণান্বাধুনুনাদিকং 

কৃত্বা প্রতিপদি তং সন্ততং যজ্ঞং কর্তূমারভতে । এবং পুনঃ পুনস্তৎকাঁলে সমাগতে সতি 
যজত ইত্যবিচ্ছিন্নো৷ যজ্ঞে! ভবতি ॥ 

১২। “দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেধু 

যজ্ঞ৬ স্বাহ' বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥৮--বৌধায়নঃ-_”“অথোথায় দক্ষিণেন পদ! বেদিমবক্রম্য 
প্রবয়া সমিষ্টফজুঙ্জুঁহোতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নে! দেব 
দেবেষু যজ্ঞ”, স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ স্বাহেতি” ইতি। আপক্তম্-“দেব! গাতুবিদ 

ইত্যস্তর্কেদ্সতিষ্টন্ধ বয়া সপিষ্টঘজুজ্জুহৌতি মধ্যমে স্থাহাকারে বহিরঙুপ্রহরতি” ইতি। 
অস্তেংপি বৌধায়নেন স্বাহাকারস্তাধ্যাহৃতত্বাত্তেনাবশিষ্টং সর্বং হোঁতব্যমিতি লভ্যতে। 
জুহ্বাদীনি তু যজমানেন যাবদীয়ুঃ সম্ভীধ্যাণি। তমাহিতাগ্রিমগ্রিভিরদহস্তি ষজ্ঞপাত্রৈশ্চেতি 
শাস্্রাৎ। হে গাড়ুবিদো মার্গবিদো দেবাঁঃ পূর্ববং যং গাতুং মার্গং লক্ষ! সমাগতাঃ পুনঃ 
প্রতিনিবৃত্য তং গাতুং মার্গং গচ্ছত। হে মনসম্পতে দেব ভবতোক্রেঘু দেবেঘিমং নো 

যজ্ঞং নিধেহি। ইদমাজ্যং ছুতমস্ত। সর্বক্রিয়াপ্রবর্তকে বায় নিধেহি। ইদদমাজ্যং 
হুতমত্ত্র। বায়ুবিষয়েণীনেন মন্ত্রেণ বজ্ঞসমাপ্তিমুপপাদয়তি--প্বরহ্গবাদিনো ব্দস্তি। সত্ব 

অধবর্ধযঃ ভ্তাৎ। যো যতো যজ্ঞং প্রযুড্ক্ে। তদেনং প্রতিষ্ঠীপয়তীতি। বাতা 
অধবর্ধূ্যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমিতেত্যাহ। যত এব যজ্ঞং 
প্রযুঙ্ক্তে। তদেনং প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠতি গ্রজয়৷ পশুভিরযজমানঃ” (ব্রাণ কা ৩ 
প্রৎ ও অণ৯) ইতি। যোহধ্যযারযনাদেবা্যজ্ঞমুপক্রমতে তক্মিক্নেৰ দেবে যদি যজ্সং 
সমাপয়েতর্হি স এব মুখ্যোহ্ধবর্ধধাঃ ্তাদিতি ব্ন্ধবাদিনামুক্তিঃ | অত্রাপ্যধ্ব্যযঃ সর্বক্রিয়া- 
প্রবর্তকাদ্ধায়োরেব যক্ঞমুপক্রমতে। “দেবা গাতুবিদো গাতুং যক্তায় বিনদত। মনসম্পতিন! 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্বাক। | কুষ্$-যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র | ২৯১ 

দেবেন বাতীগজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাং” ইত্যেতস্তাচ্ছিদ্রকাওগতস্ত মন্তস্ত প্রথমং জপিতত্বাৎ। অত্তঃ 
সমাপ্তাৰপি দেব! গাতুবিদ ইত্যেষ বায়ুবিষয়ে। মন্ত্রো যুক্তঃ। বছ্যপ্যেতাবতা ত্রয়োদশানু- 

বাকোক্তানাং মন্ত্রাণী! ব্যাখ্যানং সমাপ্তং তথা২পি দশমান্ুবাকে পদ্ধীসন্নহনপ্রসঙ্গেন পরী 

বিষয়ৌ দো মন্ত্রাবায়াতৌ। তদ[নীমন্থপযোগাদ্ীক্ধণেন তৌ তত্র ন ব্যাখ্যাতৌ | উপবেষত্যা- 
গার্থ, মন্ত্রোৎপত্তিরপি কর্তব্যেতি তছ্ভয়মত্র বাক্রিয়তে। প্রথমং তাবগ্োক্ত্রবিমো কমন্স 

পূর্বার্দং ব্যাচষ্টে_“যো বা অযথাদ্দেবতং যজ্ঞমুপচরতি। আ দেবতাভ্যো বৃশ্যতে। 

গাঁপীয়ান ভবতি। যে ষথার্দেবতং। ন দেব্তাভ্য আবুশ্চাতে। বসীয়ান্ ভবতি। বারুণো 
বৈ পাশঃ| ইমং বি ম্যামি বরুণহ্ত পাশমিত্যাহ। বরুণপাশাদেনৈনাং মুঞ্চতি। সবিতৃ- 
প্রস্থতো যথার্দেবতং। ন দেবতাভ্য আবৃশ্যতে । ব্সীয়ান্ ভবতি” (ত্রাণ কাঁ" ৩ প্রৎ ৩ 

অ০ ১০) ইতি। যোক্তপাশস্ত বরুণো দেবতা, তদন্ধত্ত চ সবিতা দেবতা । ততো 
বরুণন্ত পাঁশং বমবরীত সবিতেতি পদ।স্যাং যথাদেবতং যজ্ঞোপচারান দেব্তাভ্য আবৃশ্চাতে 

ন বিচ্ছিন্ন জবতি। নাপি দরিদ্রো ভবতি। সবিত্প্রস্থতো যথার্দেবতমূপচরতীতি শেষঃ। 
তৃতীয়পাদে পদীর্ঘবাক্যার্থে! দর্শয়তি--প্ধাতুশ্চ যোনৌ সুরুতন্ত লোক ইত্যাহ। অগ্নির 

ধাতা। পুণ্যং কর্ম সুকৃতস্ত লোকঃ। অগ্রিরেবৈনাং ধাত।। পুণ্যে কর্মণি সুকৃতশ্ত 

লোকে দধাতি” (ত্রী” কাঁ* ৩ প্রৎ ৩ 'অৎ ১৭) ইতি। ছুঃখনাশায় হ্খপ্রাপ্তয়ে চ 

চতুর্থপাদোক্িরিত্যাহ-_“ঙ্োনং মে সহ পত্যা করোমীত্যাহ। আত্মনশ্চ যজমানস্ত চানাত্যৈ 
ত্বায়” (ব্রাণ কাণ ৩ প্র, ৩ অণ ১০৭) ইতি। পত্যাঃ পূর্ণপাত্রবিমোকার্থো যো মন্স্তং 

ব্যাচট্টে__সমাযুষা সং প্রজয়েত্যাহ। 'আাশিষমেবৈতামাশাস্তে পূর্ণপাত্রে” (ত্রাণ কাঁণ ৩ 
প্রৎ ৩ অণ ১০) ইতি। সমানীয়মান ইতি শেমঃ। মন্ত্রগতং ছন্দঃ প্রশংসতি-_এঅস্ত- 

তোইনুষ্টভা। চতুষ্পদ্বা এতচ্ছন্দঃ প্রতিষ্ঠিত, গঞ্ধিয়ৈ পুর্ণপাতে ভবতি। অশ্ষিল্লেকে 
প্রতিতিষ্ঠানীতি। অন্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” ( ব্রা” কা ৩ প্রণ 5 অৎ ১০) ইতি । 
পদ্ধীকর্তব্যস্তাবসাঁনে বিহিতং হদিদং পূর্ণপাত্রাভিমন্ত্রমন্ুষ্ট'ত| ক্রিয়তে তদিদং ছন্দঃ পাদ- 
চডুষ্টয়োপেতত্বাদেগীরিৰ প্রতিতং 'ভবতি। কন্সিদ্বিষয়ে। পত্যাঃ সম্বন্ধিনি পূর্ণপাত্রে 
বিষয়ে। মন্ত্রং জপত্ত্যাঃ কো ভপ্রায়ঃ। ইহ লোকে গ্রতিষ্িতা স্তামিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্র 
মন ত্সামরথ্যাৎ সা প্রতিতিষ্ঠত্যেব। প্রকারাস্তরেণ প্রশংদতি_ণহথো বাগা অনুষ্টুক। 
বাক্সিধুনং। আপে! রেতঃ গ্র্গননং। এতম্মাদৈ মিথুনাদ্বিষ্যোতমীনঃ স্তনয়নর্ষতি। রেতঃ 
সিঞ্চন। প্রজাঃ প্রজনরন্” (ত্রাণ কাঁ ৬ প্রণ ৩ 'অণ ১০) ইত্তি। ন কেবলমনু্তশ্ছন্দো- 

ন্বপত্বং কিং তু বাগুপত্বমপ্যন্তি। সা ৮ বাগ্যোবিচ্ছন্দোজূপেণ পুরুষেণ সহ মিথুনং সম্পগ্ভতে। 

ধাস্ত পূর্ণপান্রগতা আপস্তাঃ প্রজোৎপভিসাধনং রেতঃ। 'এতম্মাদেব যাগানুষ্ঠানগতান্সিথ্না- 
দুৎপন্ন আদিত্যপ্রেরিতে! মেঘে! বৃষ্টিধারেণ প্রজোৎপতৌ। পর্য্যবস্ততি। তথা চ ন্মর্যতে-_ 
“অগৌ প্রাস্তাংহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বষ্টেররং ততঃ প্রজা” 
ইতি॥ বিমুক্তয়োক্তুস্ত পূর্ণপাত্রোদকন্ত চ সহকারঃ পত্ত্যা কর্তব্য ইত্যাহ--ণ্যদ্বৈ যন্তন্ত 
ন্ধণা যুজ্যতে। ব্রহ্ধণা বৈ তন্ত বিমোকঃ। অস্ভিঃ শাস্তিঃ। বিমুক্তং বা এতর্বি যোক্ত্রং 

ব্পা। . আদাট়নৎপত্ধী সহাপ উগগৃহীতে শাতত্ত্য” (ত্রাৎকাণ্ত গ্রৎ৩ অন ১৯) 



১৯২ যজুর্ববেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথদ ভষ্টক।. 

ইতি। যা মন্ত্রেণোপহিতানাং কপালানাং মন্ত্রে বিমোকঃ কর্তব্যস্তথা যোক্ত-স্তাপি 
যোগবিমোকবত্যা রজ্জা কতন্টোপদ্রবন্তাদিঃ শীস্তিযুক্তা। যোজ্ং চেদানীং মন্ত্রেণ মুক্ত- 
মতোহ্ঞজলৌ তছে।ক্জমাদায় তেন সহাপো গৃহীয়াৎ। তব্গ্রহণায়াইনয়নং বিধত্তে-_-“অঞ্জলো 
পূর্থপাত্রমানয়তি। রেত এব্ান্তাং পপ্রজাং দধাতি। 'প্রজয়৷ হি মনুষ্যুং পূর্ণ, (ব্রা কাৎ ৩ 
প্র“ ও অত ১৭) ইতি। শোভত ইতি শেষঃ | পূর্ণপাত্রোদকেন পদ্ধ্যা মুখপ্রক্ষালনং 
বিধন্তে--“সুখং নিষুষ্টে। আঅবভূথন্সৈব রূপং কৃত্বোতিষ্ঠতি” (বাণ কাঁণ ৩ প্র“ ৩ অণ ১০) 

ঈতি। উত্ভিষ্ঠেদিতি বিধিঃ। অথোপবেষে। মন্ত্রেণ পরিত্যন্তব্যো্তঃ প্রস্তোতি_-“পরিবেষে! 
না এষ বনম্পতীনাং। ঘদ্রপব্ষঃ, ( ত্রাণ ক* ৩ প্র* ৩ 'অণ ১১) ইতি। পলাশশাখা- 

মূলে ত্যক্ষো! ভাগ উপবেষঃ। স টচ সবেষাং বনম্পতীনাং পরিতে ব্যাপ্পোতি। বনম্পতি- 
ভিদ্্?সাপ্যন্তাঙ্গ রবিযোজনতপ্তকপ|লে।পধ।নাদেরনেন কৃতত্বাৎ । বেদনং প্রশংসতি--ণয 

এবং বেদ। বিন্দত্ে পরিবেষ্টীরং' ( ব* কা ও প্র“ ৩ অৎ ১১) ইতি। সেবকজন- 
মিত্যর্থঃ | মন্ত্রোৎপাদনপুর্বকমুপবেষত্যাগং বিপত্বে-তসুৎকরে | যং দেবা মন্তুষ্বোষু। 

উপৰেষমধারয়ন। বে অন্মদপচেতসঃ | তানক্মভ্যমিহাইকুর | উপবেষোপবিডটি নঃ। 

প্রজাং পুষ্টিমথো ধনং। দিপদো নশ্তুগ্পদঃ। ফ্ুবাননপগন্ কর্ষিতি পুরস্ত।ৎ গ্রত্যঞ্চমুপ- 

গৃহতি। তন্মাৎ প্ুরস্থাৎ প্রত্যঞ্চঃ শৃদ্বা অবশ্তন্তি” | প্রাণ কাৎ ৩ প্র 2 অৎ ১১) 

ইতি। তম্ংকর উপগুহতীত্যন্বয়ঃ | বমিত্যাদির্মন্থঃ | যং পলাশশাখামূলভাগং দেঝ। মনুষযা- 
সম্বন্িযন্তেষু কপালোপব।ন[ভ্য গ্কর্মমকারিণমুপবেষমকল্পরন্, হ উপবেষ স ত্বং ঘে পুত্র- 
ভার্যাদয়োহম্মপ্রোহপরাক্তাস্তানন্মদর্থামহাহনীয়ানুরল্গান কুরু |. হে উপবেষাম্মাকং সমীপে 
প্রজাদিকং বিডি নাপ্ূং কুরু। মগুষ্ান্ পশুংশ্চ চিরগ্ীবিনে বিয়োগরভিতাংশ্চ কুরু। 

'অনেন মন্বেণ হমুপব্ষণুত্করে ঘৃত্খননাদিধপে তণাদিতাগন্থানে পুর্বাভীগে ্রত্যন্তুথং গুঢ়ং 

বুম্যাং | বস্মদেনং হম্বালে(কেহপাপন্রেধংকন্মকরাঃ শুদবাঃ স্বাদ্যাভিমথ[2 স্ব]মিনঃ পুরস্তাৎ 

সর্বদাংবতিষ্ঠন্তে। নিঃশেধষেণ গুহনং বিবন্ছে-স্থিবিমত উপগুহতি। অগপ্রতিবাদিন 

'এবৈনান্ কুরুতে”' ( রাণ কা ৩ পপ্রৎ 2 অ০ ১১) ইতি। অগ্রমূতৎকরে প্রবেন্য মুলং 

বহ্র্নাবশেষয়েৎ। কিং তু স্ববিষ্ঠান্মলাদরভা ফ্িংগং 'প্রবেশয়ে। তথা সত্যেতান্ 

সত্য।নপ্রন্ঠিবাদিন টন্ডরক|রিণঃ কুকতে। অভিচারায় মনপ্তরমুৎপাদয়িতৃং প্রস্তৌোতি-এষ্ি্বা 
উপবেষঃ। শুচর্তো 'বগে। বদ্ষণা ৬ শি: (বাণ কাত ৩ পন ৩ অত ১১) ইতি। 
অয়মুপবেধঃ শ্বত এব বাষ্টাযুক্তোহত উদ্ধং বজিসন্থাপেন সুক্তঃ। পুনরপি মন্ত্রে 

তীক্ষীকৃতত্বাদ্বজঃ সম্পমে।হতোহভিচরঘোগ্যই | এ মগ্রমৎপাঞ্গ বিনিযুউ ক্তি--ণযোপবেষে 
শুকু। সাহমুযুচ্ছতু ষং দ্বিন্ম ইতি। অথান্মৈ নাম গৃহা প্রহরতি” (ত্রাণ কাঁ* ৩ প্র* ৩ অ* 

১১) ইতি। শুক্সস্তরপঃ। অমুমিত্যত্র যো! দ্বেষাস্তস্ত নাম গৃহীত্বা তমুপবেষমগ্ৌ প্রহরেৎ। 
পুনরপ্যচাং ত্রয়মভিচারার্৫থমুৎপ|দয়তি-_“নিরমুং মদ ওকসঃ। সপরো যঃ পৃতন্তি । 
নির্বাধ্যেন হবিষা। ইন্দ্র এণং পরাশরীৎ। ইহি তিত্রঃ পরাবতঃ। ইহি পঞ্চজনা৬ অতি। 

ইহি তিজোংতিরোচনা যাবৎ। হুর্য্যো অপন্দিবি। পরমাং ত্বা পরাবতং। ইন্দ্রো নয়তু 
বৃত্রহা। যতো ন পুনরায়সি ' শশ্বতীড়্যঃ সমাঁভা ইতি” ( ব্রা" কাঁণ ৩ প্র“ ও অঃ ১১) ইত্তি। 



১ প্রপাঠক, ১৩ কষাছ্বাক।]  কৃষ্ঞনযভূর্ষ্বেদ-মন্ত্র | ২৯৩ 

ষঃ শত্র্ধযুখসতি অমুং ম্বগৃহাত্বং নিঃসারয়। নিঃশেষং জগদ্ধাধ্যং যেন ভরির্কাধ্যং তাদৃশং হবি- 
রুপব্ষরপং তেলেন্্র এনং শত্রং পরাকৃত্য হিংসিতবান্। পরাবচ্ছবে! দূরদেশবাচী স্ত্রীলিঙগঃ | 
হে শত্রো ত্বং ত্রিভ্যো লোকেভ্যো নির্গত্য ত্রীন্দ,রদেশান্ ব্রাহ্মণাদীনতিক্রম্য চাঁগালাদিষু গচ্ছ। 
ঘাবৎূর্য্যো দিব্যস্তি তাবস্তং কাঁলমগ্রিনূর্যচন্ত্ররপাস্তিত্রো! দীর্ডিরতিক্রম্য মহত্যন্ধকারে গচ্ছ। 
বৃত্হেন্স্বামত্যস্তদূরদেশং নয়তু। যস্মাদ্দ,রদেশাদনেকেভ্যঃ সংবৎমরেভ্য উদ্ধামপি ন পুনরাগমি- 
স্যসি। এতাতিস্তিঙ্থভিখ গ.ভিরুপবেষং গৃহাদ্দ,রতে। নিরন্তেদিত্যেবং বিধি (ধিং) স্তাবকেনাথ- 
বাদেনোন্নয়তি--ত্রিবৃদ্ধা এষ বজে! ব্রহ্ষণা স৬শিতঃ।  শুটচৈবৈনং ব্দ্ধ্বা। এভ্যে 
লোকেভ্যো নির্ণ্চা। বণ ব্রন্ধণা স্বগুতে” (ত্রাণ কাণ ৩ প্রৎ ৩ অন ১১)ইতি। মন্ত্রয়েণ 
তীক্ষীরূত এষ উপবেষরূপো! বজন্তিগুণো ভবতি। এতন্নিষ্ঠেন শোকেনৈনং বৈরিণং লোঁকত্রয়া- 
নিঃসাধ্য মন্াত্বকেন বজেখীভিহিনস্তি। তরর্ভ,মিং থাত্বা তত্রোপবেষং প্রতিক্ষেপ্তং যনুদবনূপং 
মন্ত্রমুৎপাদয়তি--“হতোঁৎসাববধিম্মামুমিত্য।হ স্তত্যৈ” (বাণ কাণ ৩ প্র* ৩ অৎ ১১) ইতি। 

স্বতীর্হদা। অত্র হুত্রং -“পঞ্চতিনিরন্তেমিখনেদা” ইতি। উপবেষস্তাথৌ ক্ষেপণে দূরদেশে 
নিরসনে ভূমৌ খননে চ ধ্যানং বিধর্ভে “মং দ্ষাত্তং ধ্যায়েখ। গুচৈবৈনমর্পয়তি” (ব্রাৎ 
কাণ ৩ গ্রৎ ৩ অত ১১) উত্তি॥ 

অব বিনিয়েগনংগ্রহঃ | 

“বাজদ্বাভ্যাং কচোব্ঠহো বস্বঞ্্যাৎপরিধীংল্িভিঃ | 'অন্তমাপা। তিভিঃ ক্ষক্ষ  প্রস্তরাথাদিকাঞ্জনম ॥ 

মরু প্রস্তরহোমোহয়মীরুরগ্যতিমন্ণম | 'ধুব! ভমিং স্পশেং গ মধ্য পরিধেহতিঃ ॥ ২॥ 

জ্ঞন্তয়োর্দয়োর্হোমঃ সংলাব আ।বকাভতিঃ | অগ্নেই কচো সাদয়িহা ধুরি তে প্রোহ্রেৎ ক্রচৌ ॥৩। 
াগ্পে ফলীকুতের্ভোমো দেবা উষ্টঘন্ুরতিঃ | বাচি বর্ডিসতির্বাতে সর্ধহোমোহত বিংশতিঃ ॥ ৪ 1৮ 

| 'গথ মীমাংসা । 

ধশমাধ্য।য়স্ত দ্বিীয়প।দে চিন্তিতং-€ক্রয়ায় প্রতিপততভ্যে বা চমসেডাদিভক্ষণং | ক্রয়ায় 
পুর্ববন্মৈবং যাগীয়ে স্বত্ববর্জনাৎ॥ অক্রীতযজমানন্ত ভক্ষসত্তচ্চ তেন সা। প্রতিপত্তি সংস্কৃতি- 
ত্বাৎ সত্রেযু ন নিবর্ততে” ইতি ॥ অস্তি সোমে চমসভক্ষঃ | অস্তি চেষ্টাবিডাগ্রা শিত্রাদিভক্ষঃ | 
তব্ন তক্ষেণ ক্রীতানামৃত্িজাং স্বাধীনত্বসম্তবাৎ। দক্ষিণেব ক্রয়ার্থং ৬ক্ষ ইতি পূর্বরঃ পক্ষঃ। 
যাগদেবতারৈ সক্ল্পিতে দ্রব্যে শ্বত্বমলভমানে! যজম।নে! ন তেন ক্রেতুং শরে।তি | কিং চ যজমাঁন- 

পঞ্চমাঃ সমুপহ্য়েডাং প্রাশ্নস্তীত্য ক্রীতস্যাপি যজমানস্ত ভক্ষঃ শ্রয়তে। তৎনাহচর্য্যাদৃত্বিজামপি 
ভক্ষণং -ন ক্রয়ার্থমিতি গম্যতে। তশ্মা এাতিগত্ত্যর্থো ভক্ষঃ। ন ক্রয়ার্থস্বাভাবেন 

পরিশিষ্মমাণ। স! প্রতিপত্তির্যাগোপযুক্তদ্রবাসংস্কারত্বেন সত্রেু ন বাধ্যতে। তৃতীয়াধ্যায়স্ত 
প্রথমপাদে চিন্তিতং__-প্চতুধ? কার্ধ্য আগ্নে়ঃ পুরোডাশ ইতীরিতং। চতুধ1 করণং সর্বশেষে। 
বাহগ্নেয়মাত্রগং । উপলক্ষণতাহগেয়ে যুক্তাতঃ সর্বশেষতা ॥ অন্নীষোমীয় এন্দরাগ্নে যতোই- 
্তযাগ্নেয়ত! ততঃ। নহেগ্েযত্বং তয়োর্খ্যং কেবলাগ্যন্ুপাশ্রয়াৎ॥ তেনৈকস্থিন্ পুরোডাশে 

চতুধণকরণস্থিতিঃ” ইতি । দশপূ্মাসয়ো: শয়তে--"আগ্নেয়ং চতুধ করোতি” ইতি। 

তত্রাৎগ্রেরবদৈজ্জার্জাীষোনীয়য়ৌরপি পুরোডাশয়োরগিসম্বন্ধাদাগ্নেয়শকেন পুরোডাশত্রয়মুপ- 



২৯৪ যজূর্ষ্বেদ-সংহিত।। [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অ্টক | 

লক্ষ্যতে। তত্তন্্রয়াণাং শেষ ইতি চেন্মৈবং | ন হ্যাগ্রের ইত্যয়ং তদ্ধিতঃ সম্বন্ধমীত্রেংভিহিতঃ 

কিং তু দেবতীসম্বন্ধে। অগ্নিশ্চ কেবলে! দ্বিদেবত্যয়োঃ পুরোভাশয়োন দেবতা । অতো! 

দেবকৈকদেশেন কৎ্দেবতোপলক্ষণাদাগ্েযত্বং তয়োন মুখ্যমিতি মুখ্য এবাহগ্নেয়ে চতুধধাকরণং 

ব্যবতিষ্ঠতে। তত্রৈৰ চতুর্থপাদে চিস্তিতং-“ইদং ব্রহ্ষণ ইতুযুক্তিঃ ক্রয়ার্থা ভক্ষণায় বা। 
ক্ষাশ্রুতেঃ ক্রয়ার্থাহতো। যথেষ্টং তৈনি ধুজ্যতাং ॥ দেবতায়ে সমন্তন্ত কু প্তত্বাৎ স্বামিতা ন হি। 
শেষস্ত প্রতিপত্ত্যর্থ, ভক্ষণং তত্র যুজ্যতে” ইতি ॥ চতুধ্পরুতন্ত পুরোডাশশ্ত ভাগান্যজমান 

এব নির্দিশেখ্ইদং ব্রহ্গণঃ ॥ ইদ৬ হোতুঃ। ইদমধবর্য্যোঃ | ইদমীগ্রধঃ ইতি। সোহয়ং 
নির্দেশো ন ভক্ষণার্থঃ। ভক্ষণত্তাশ্রতত্বাৎ। ততো ভূতিদানেন তানৃত্বিজং পরিক্রেতুময়ং 
নির্দেশঃ।  ক্রয়শ্চ তদঙ্গীকা রানুসারেণ স্ব্পেনাপ্যুপপদ্ঘতে ৷ তন্মাৎ স্বকীয়ভাগাততৈ রিচ্ছয়ো- 
পযোক্ত,ং শক্যা ইতি প্রাপ্তে বমঃ-_অগ্রয়ে জুষ্টং নির্বপামীতি ক্ৃতন্ত হুবিষো দেবতার্থং 

সংকল্লিতত্বেন তত্র যজমানন্ত স্বামিত্বাভাবানন বুক্তঃ পরিক্রয়ঃ। ভক্ষণং তু প্রতিপত্যর্থত্বাদ্যুক্তং। 

অবশিষ্টন্ত যঃ কোহুপ্যুপযেগঃ প্রতিপত্তিঃ। পুরোডাশস্ত ভঙ্ষণার্ত্বাস্ক্ষণেন কর্করাণামুৎ- 

সাহজননাচ্চ তর্দক্ষণার্ঘো নির্দেশো বুজ্যতে। তাত্রৈবাষ্টনপাদে চিস্তিতং-_“বাজন্ত মেতামুং 

রূয়াদেকো দৌ বা কতার্থতঃ | এক কাওদয়ে পাঠাদধবসূযস্বামিনাবুভৌ* ইতি ॥ 
দর্শপূর্ণমাসয়োর্ববাজস্ত মেত্যয়ং মান্ত্োইধব্যরূকাণ্ডে যজমানকাণ্ডে চাহয়াত:। তত্রৈকেন পঠিতে 
সতি মন্্রস্ত চরিতার্থত্বাদিতরস্তং ন পঠেদিতি চেন্সৈং। কাণ্াত্তরপাঠবৈষর্থযপ্রসঙ্গাৎ। 

তন্মাদুভাভ্য।ং পঠনীয়ঃ। তয়োঃ পঠতোরাশয়ভেদোইস্তি। অনেন মন্ত্রেণ প্রকাশিতমর্থম- 
ুষঠাস্তা মীত্যধ্বধূযন্মছিতে | অত্র ন প্রমদিষ্যামীতি বহ্ষমানঃ | 

চতুর্থন্ত দ্বিতীরপাদে চিন্থিতং_-“প্রস্তরং শাখায়াং সার্ধং প্রহরেৎ প্রন্বতিত্িয়ং। শাখায়! 
অর্থকর্ম শ্রীৎ প্রতিপত্তিকতোচিতা ॥ প্রহ্থতিঃ প্রস্তরে যাগঃ শাখায়াঃ সাহচ্যতঃ | 

তথাত্বাদর্থকর্ণাত্বে স্ৃতিঃ শাখা প্রযোজয়েৎ ॥ হরতির্যাগবাচী নে! প্রতিপত্তিস্ততে! ভবে 

পৌর্ণমান্তাং ততো নৈৰ জতিঃ শাখাং প্রবোজয়েখ” ইতি ॥ দর্শপুর্ণমানয়োঃ 
শীয়তে-_“সহ শাখিয়। প্রস্তরং গ্রহরতি” ইতি। তত্র শাখাপ্রহরণমর্থকর্ম। কুতঃ। 

প্রহ্ৃতিশবেন যাগন্ত।ভিধানাৎ। এতচ্চ কুক্তবাকেন প্রস্তরং গ্রহরতীত্যেতদ্বাফ্যমুদাত্য 
চিন্তিতং। প্রন্তরপ্রহরণন্ত যাঁগর্বে তৎসাহচর্যযাচ্ছাখাঁপ্রহরণমপি বাগ এবেত্যর্থকর্ম 
স্তাৎ। অর্থায় ক্রতুদাকল্যপ্রয়োজনার ক্রিয়মাণমর্থকর্্। ততঃ প্রহরণেন পৌর্ঘমান্তা- 
মপি পলাশশাখা প্রযুজ্যত ইতি প্রার্থে জমঃস্থত্তবাকেন প্রন্তরং প্রহরতীত্যত্র 
হরতিধাতোর্যাগবাচিত্বং নোক্তং কিং তু মাব্ব্ণিকদেবতামুপলভ্য দ্রব্যদেবতাভ্যাং যাঁগঃ 
কল্পিতঃ। শাখা গ্রহরণে তু নান্তি দেবতা । ততো! যাঁগন্ত কল্পরিতুমশক্যতয়া৷ হরতিধাতুরত্র 
্ববাচ্যর্থপরিত্যাগমেবাইচষ্টে। তথা সতি বৎসাঁপাকরণ উপযূক্তায়াঃ পলাশশাখায়। উপযোগাস্ত- 
রাভাবাদ্যাগদেশেংবকাশলাভায় যত্র. কাপ্যবশ্ঠং পরিত্যাগে প্রাপ্তে শান্ত্রেণাংহবনীয়ে ত্যাগো 
নিয়মাতে। তেন চ শাস্ব্ীয়ত্বাগেন শাখায়াঃ প্রতিপত্তির্বতি। প্রতিপত্তির্নাম সংস্কাররূপো দৃষ্টার্থঃ | 
যথা রাজ্ঞা৷ চর্বিতন্ত তান্ধুলন্ত পৌবর্ণে এতদ্গ্রহে প্রক্ষেপত্তদ্বং। ততঃ প্রহরণং প্রতিপত্তি- 
ফর্মৃতিযা' তদভাবে ক্রতুবৈকল্যাভাবাৎ পৌরণমান্তাং স্বসিদ্ধযহেতুভূতাং শাখাং ন প্রযোজগ্নতি | 



১ পাঠক, ১৩ অন্থবাক ।]  কৃষ্ণ-যজুর্ষ্বেদ-মন্ত্র | ২৯৫ 

ষষ্ঠাধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং-- "ক্রিয়া নাস্তি স্বামিভাবং পুংলিঙ্গেন তদীরণাৎ। 
্রক্কত্যর্থতয়৷ লিঙ্গং সংখ্যাবন্নাবিবিক্ষ তং ॥ অস্ত্যদ্বেশ্ঠগতত্ন সংখ্যয়। সদৃশত্বতঃ। টাঁব্বিভক্তি- 

বিকারাদেররথস্তত্প্রকতেন তু” ইতি ॥ স্বর্গকামো যজেতেতি পুংলিঙশবেনাধিকারিণে 
বিধানাৎ নেধিকারঃ শ্রিষ্সা নাক্তি। ন চ গ্রহৈকত্বল্লিঙ্গমবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং। একত্ব- 
বঙ্িঙ্গন্ত প্রত্যয়ার্থত্বাভাবাৎ প্রক্কত্যর্থতয় 1 তু গহতবদ্ধিবক্ষিতং পুংলিলমিতি প্রাপ্তে জমঃ-_অন্তি 
জিয়াঃ কর্শস্বধিকারঃ। কুতঃ। পুংলিঙগ স্তাবিবঙ্গিতত্বাৎ। ন হোকতস্ত গ্রত্যয়াখত্বমবিবক্ষীয়াং 

নিমিততং কিং তুদেশ্তগতত্বং । ইহাঁপি যা স্বপ্গকামঃ স যজেতেতি বচনব্যক্তৌ পুংলি্- 
স্তোদ্দেশ্ঠগতত্বেনৈকত্বসদৃশ ত্বান্নান্তি বিবক্ষিতত্বং | ন চ গ্রকৃত্যর্থে লিঙ্গং। স্ত্রীলিঙ্গং তাবস্টা- 
বাঁদিভিঃ স্ত্রীগ্রত্যয়ৈরভিধীয়তে । পুংলিনং তু বুঙ্গনিতাস্মিন্ দ্বিতীয়াবহুবচনে বিত্ত রা 
নকারাদেশলক্ষণেনাভিব্যজ্যতে | এবং কুলমিত্যশ্িন্ প্রথমেকবচনে নপুংসকাভিব্যদ্ভিঃ 
তম্মাললিলস্ত প্রকৃত্যর্থত্বাভাবাহুদ্দেম্তগতত্বেনাবিবন্গিতত্বাচ্চ স্ত্িযা অস্ত্যধিকারঃ। 

তত্রেবান্তচ্চিত্তিতং-_ণ্দ ম্পতিভ্যাং পৃথক্কাধ্যং সহ বাহখ্যাতসংখ্যয়।। পুথগোবমবৈপ্ণ্যাং 

কত্রেক্যং দেবতৈক্যবংঠ, ইতি ॥ যজেতেত্যাখ্যাতপ্রতায়গতায়াঃ সংখ্যায়। উদ্দেশ্ঠগ্তত্বাভাবেন 
বিবক্ষায়৷ বারয়িতৃম শক্যত্বাদেক কর্তৃত্বায় দম্পতিভ্যাং পৃথগেব কর্ম নুষ্ঠেয়মিতি চেশ্মৈং। বৈগুণ্য- 

প্রসঙ্গাৎ। কর্াণি তত্র পত্যবেক্ষণং যজমানাবেক্ষণং চেত্যুভয়মপ্যায়াতং ৷ তত্র যজনানপ্রয়োগে 

পত্যুবেক্ষণং লুপ্যেত পর্বীপ্রয়োগে যজমানাবেক্ষণং লুপ্যেতেত্যবৈগুণ্যায় ঘয়োঃ সহাধিকারঃ ন চ 

যজেতেত্যেকবচনং বিরুদ্ধং। অগ্নীষৌমৌ দেবতেত্যত্র যথা ব্যাসক্তয়োর্দেবত্বাদৈবত্যৈক্যং 
তথা দম্পত্যোঃ সহাধিকারঃ| তথা সত্যুনে২তিরিক্তং ধীয়াতা ইতি বাক্যেন কর্দণি ন্নাগপুরণং 
পত্ধযা ক্রিয়ুত ইতি বহুক্তং তৎস্ুস্থিতং ॥ 

অথ ব্যাকরণং। 

বাজন্তেতাত্র “বজ ব্রজ গতোৌ” ইত্যম্মাদ্বাতোরুৎপন্ন: কর্মণি ঘঞ্তঃ (বাঁজশব্দঃ)। ততো! 

ঝ্রিত্বাদাহ্যদাত্রঃ। প্রসবশবৌ২প প্রত্যয়াস্তঃ ৷ ততন্্রত্র থাথাদিম্বরঃ। এবং সর্বং যথাযোগ্য- 

ন্নেয়ং॥৮ ইষে ত্বাস্চ। যজুর্ন্াঃ কাচিৎকাচিদৃগীরিতা। তাসামূচাং বিবিচ্যাথ বগি চছন্দোহ- 
ববুদ্ধয়ে॥” সাবিক্রিয়ঙ্চা, অনুষ্ তচ্চা, বৈশ্বদেব্যর্চেতি ব্রাঙ্গণেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ সর্ববযজুষাং মধ্যে 
সমাম্নাতা খচঃ। দেবে বঃ সবিতা! প্রাপয়ত্বিতি দ্বিপদা বিরাডগায়ত্রী। আ প্যায়ধ্বমিতি 

মধ্যেজ্যোতিত্তিই্প.। কদন্ত হেতিন্লিত্েকপদাতিষ্ গ। করবা অন্মিশ্নিত্পি তদ্ধৎ। 

প্রেয়মগার্দিতি ব্রিষ্প, | সহত্রবল্শা ইত্যেকপদা িষট প্। উর্ধবস্তরিক্ষমিত্যেকপদা গায়ত্রী । 

সম্প্চ্যধ্বমিতি গায়ত্রী । দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বিতি গায়ত্রী অবধৃতমিত্যেকপদা! গায়ত্রী । 
পরাপুতমিত্যপি | দীর্ঘামদ্বিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ,। যোনি ঘর্ণা ইত্যন্প,। সমাগে। 
অস্তিরিত্যুপরিষ্টাদ্বৃহতী। অস্যঃ পরীত্যেকপদা গায়ত্রী। অস্তরিতমিত্যেকপদা গায়ত্রী 
দেবন্ত সবিতুঃ নব ইতি দবিপদা গায়ত্রী। পুরা ক্রুরন্তেত্যেকপদা৷ ব্রিষ্টগ,। উদ্দাদায়েতি 
ত্রিপদা ব্রিষ্প,। আশাসানা হজসেত্য্টুভৌ। ইমং বি ামীতি ঝিষ্প.। সমায়ু 
হতযষপ. দেবো বঃ সবিতোৎগুনাস্বিতি গা । বীতিহোত্রমিতি গায়ত্রী । এতা অসদ- 

মিত্যেকপদা তিষ্টপ। অগ্নে যষটরিত্যেকপদা গারত্রী। গাহি মাহ ইতি হিপদা গায়ত্রী! 



২৮৬ যজ্বে্রবেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

বাজস্ত মোদ্গ্রাভং চেত্যনথঈতৌ। যং পরিধিমিতি পুরস্তাজ্্যোতিক্রিষ্টপ.। স৬আবতাগা 
ইতি ত্রিষ্টপ.। নঘিতরেষামপি মন্ত্রীণামনেন হ্যায়েনাক্ষরমাত্রসংখ্যাবিশেষমুপজীব্য যৎকিঞ্িচ্ছন্নঃ 
কল্পাতামিতি চে্ন। যজুষাং ছন্দঃকল্পেন শ্রুতিবিরোধপগ্রসঙ্গাৎ। তথা চ ব্রাহ্মণং পর্ববমেবৌদা- 
হৃতং--“তবোতয়োন্নীমাংদা। জাগি স্তাৎ।  যদ্যস্থ্যাইজ্যং যজুষাইপ উৎপুনীয়াৎ। 
ছন্দসাইপ উৎপুনাত্যজামিত্বীয়” ইতি। তত্র মঙ্ুক্লিষেধ্য ছন্দোইভিধীয়তে । ততো যন্তুষাং 
ছন্দ ন শ্রাতেরভিমতং। তথা সতি স্বশক্ত্যা কিঞিনিতনং ছন্দ; কময়িতুং ন এক্যতে। 
কিং তু পূর্বসিদ্ধসম্্রাদায়াগতং ছন্দোলক্ষণং যত্র বত্রাস্তি তস্তাং তশ্তামূচি ছন্দো জানীয়াৎ। 

খচামেব ছন্দৌবিধানাৎ ॥ (১ অষ্টক---১ প্রপাঠক---১৩ অনুবাক ) ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদাগগ্রকাঁশে কষ্ণবন্ছার্বোদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমএরপাঠকে অ্রয়োদশোহ্নুবাক? ॥ ১৩ ॥ 

ধং 
রা 

মন্ত্রার্থ-আলোচন। । 

শয়োদশ অগ্্বাকের মগ্জ-সশূহে অপ্যধা এবং ক্ষগবৃহন সংক্রান্ত প্রক্রিয়াপঞ্ছতির বিষয় বিবৃত 
হইয়াছে। দ্াদশ অন্গব'কের মন্ত্রসমূহে আধার পৰিগৃহীত হইবার পর অর্থাৎ বেদীতে 

আঁধারস্থাপনান্তর অধ্বধ্যু কি ভাবে যাঁগনিষ্পাঁদন করিবেন এবং কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া" 

পদ্ধতির অনুসরণে বেদিস্থিত সেই আধার-পাত্রে শ্রুক বৃহন করিতে হইবে, ত্রয়োদশ অনুবাকে 
যথাক্রমে সেই পদ্ধতির বিবৃতি দেখি। তদ্দনুসরণেই ভাষ্যকার অন্ুবাঁকের মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাদি 
নিষ্পন্ন করিয়।ছেন বলিয়! বুঝিতে পারি । 

বিনিয়োগ সংগ্রহ মতে ত্রয়োদশ অন্ুবাঁকে কুঁড়িটা মন্ত্রের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 

“বাঁজন্ত-.ব্যস্ততাংঃ প্রভৃতি ছুইটা মন্ত্রে ক্রকবৃহন, “বস্গভ্যন্তা” প্রভৃতি তিনটা মন্ত্রে উত্তর দক্ষিণ 
ও মধ্যম তিনটা পরিধি অঞ্জন, “অক্তং রিহাণা, এবং “আপ্যায়তামাঁপ প্রভৃতি মন্ত্রে ক্রক 
এবং প্রস্তরগ্রাদি ধৌত করিতে হয়। “মরুতাং পৃষতয়ঃ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরহোম, “আযুস্পা, 

প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে অতিমন্ত্র, “বাসি? মন্ত্রে ভূমিষ্পর্শন, “যং পরিধিং প্রভৃতি মন্ত্রে মধ্যম 

প্রভৃতি পরিধিতে আহুতি দান এবং “যজ্ঞানঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে হোমদ্বয় সম্পাদন । তাঁর 

পর “সংআব' আহুতি প্রদানান্তর “অগ্নে বাং, প্রভৃতি মন্ত্রে ক্রুক গ্রহণ করিয়া তরি, প্রভৃতি 
মন্ত্রে ক্রক-স্থাপন, “অগ্নেইদন্ধায়ঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে ফলীকুৃত-হোম, তার পর “দেবগাতুবিদো। 
প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টযস্তুঃ আহৃতি গ্রভৃতি-ত্রয়োদশ অগ্গুবাকের মন্ত্র-সমূহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির 
উল্লেখে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ বিনিয়োগ ও ক্রিয়া-পদ্ধতির অন্গসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ 
অধ্যাহার করিয়াছেন, আমাদের মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে তদ্ধিষয় উর্লেখ করিতেছি । 

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রে অন্তঃশক্রনাশে আত্মোৎকর্ষ-সাঁধনের আকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। 
জান ও কর্পশক্তিই যে তৎপক্ষে প্রধান সঙ্থায়, তাহাতে লেই প্রসঙ্গ গ্রখ্যাত হইয়াছে । 
ডাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে মাই। ভীস্ামণে 



১ প্রপঠিক, ১৩ অন্বাক |]  কৃষ্ণ-যজুর্বের্দ-মন্তর | ২৯৭ 
মন্ত্রের অর্থ_-অক্নপ্রাপ্তির জন্ত মুষ্তিবদ্ধ জুহুর উর্ধগ্রহণে আমরাও উদ্বগ্রহণ সম্পন্ন হউক) 
আর উপভৃৎকে নীচগ্রহণে আমার বৈরিসমূহ অধোগামী হউক। পরব্রহ্গদেব আমার 
উত্ধকর্ষ এবং বৈরিগণের নির্ষ সাধিত করুন। অনন্তর ইন্দরাী দেব্তাদয় আমার সপদ্বদিগকে 
(শক্রুদিগকে ) বিশেষভাবে ন্বস্থানত্রষ্ট করুন।” ভাগ্মকার বলেন-__-এই মন্তরব্যাখ্যানের পূর্বে 
ইড়াভক্ষণাদি বিধি। প্রথমেই সে অনুষ্ঠান বিধেয়। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটাকে চারিটা 
বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। চাঁরিটা অংশেই ভগবতসম্বোধনে কর্ম ওজ্ঞান প্রভাবে 
সপ্তাবসঞ্চয়ের এবং সঞ্ভাবের দারা পরমস্থান-প্রাপ্তির বিষয় শচিত দেখিতে পাই। ফলতঃ, 

সত্তা ও সৎকর্পই সকলের মূলীভূত । তন্দারাই হৃদয়ের শত্রসমূহ বিদুরীত হয়। শত্রু বিদুরিত 
হইলেই আত্মোৎকর্ষ-মাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া বাঁয়। তখনই ভগবদারাধনায় স্থৃফল- 

প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পাঁরে। আমরা মনে করি, ভগবং-সন্বেধনে, জ্ঞান ও ভক্তির 

মাহাত্ম্য-খ্যাপনে মন্ত্রের বিভিন অংশে এই 'াবেরই বিকাঁশ হইয়াছে। 
তার পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও বষ্ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় মন্ত্রে 

তিনটা 'অংশে পর পর পরিধিত্রয়কে ভু দ্রারা অভিষিক্ত করিতে হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ 
হয়,_-“হে মধ্যম পরিধি, হে দক্ষিণ পরিধি, হে উন্ভুর পরিধি, বসজ-বেবতার গ্রীতির জন্য, রুদ্র- 
দেবতার প্রীতির জন্ত এবং আদিত্যবেব্খ।প প্রীতি জগ্ত তোনীদিগকে অভিশিক্ত করিতেছি । 
তাৰ এই বে, পরিধিত্রক্কে অভিষিক্ত করিলে সব্নত্রযাভিমানী দেবগণ প্রীত হয়েন। 
'অক্তং রিহাণা এবং প্রজাং বোনিং, প্রভৃতি মন্ত্রের দার। প্রস্তরের অগ্রভাগ জুছতে, নধ্যভাগ 

উপভূতে এবং মূলভ।গ ঞ্ুবাতে অভিষিক্ত করিতে হয় । তদন্থসারে মঞ্ত্রেপ্অর্থ হয়,--“পক্ষিগণ 

এই দ্বতলিপ্ত প্রস্তরাগ্রভাগ আ স্বাদনপুর্ববক বিবিধ মার্গে গমন করুক । আমি যেন প্রজা এবং 

তৎকারণকে বিনষ্ট না করি। “আপ্যায়স্তাং'''মরুতাং-..? প্রস্ৃতি চতুর্থ মণ্থে প্রস্তরহোম 

অর্থাৎ নীচহস্তে প্রস্তর হইতে তৃণ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ__ 
হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি মরুদ্দেবতার সম্বন্ধী বাহনরূপে বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও। 
অর্থাৎ, বাধু-বাহনের স্তাক্ বেগে অন্তরিক্ষ-প্রদেশে গমন কর। স্বাধীন অল্পতনু গো 
হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর ন্তায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর। ন্বর্গ প্রাপ্তির পর, 
আমাদিগের জন্য ভূলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর। অথবা পৃথিবী হুইয়৷ স্বর্গে যাও অর্থাৎ 
পৃথিবী সন্বন্ধী ভাগসমূহ গ্রহণ পুর্বক স্বর্গের তর্পণ কর।” ভাঁবার্থ এই যে,-হে 

প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি অস্তরিক্ষে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাঁহন মরুদগণকে তর্পণ পূর্বক 

পৃথিবীতে বারিবর্ণ কর। “আয়ুষ্পা+ প্রভৃতি পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ করিতে হয়। 
কোনও মতে এই মন্ত্রে আত্মাকে স্পর্শ করিতে হয়, কোঁনও মতে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর- 

প্রহরণ বিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ হয়,-“হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি আম়ুর 

পালক, সুতরাং আমার আযুকে আপনি পালন করুন। হে অগ্নিদেব! যেহেতু আপনি 

টক্ষুর পালক, স্থতরাং আমার চক্ষুকে আপনি পালন করুন ” অর্থাৎ, প্রস্তর-প্রহরণ- 

জনিত আমুর ও চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর 1, | 
মন্ত্রকয়েকটাতে ভাস্কে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হুইল। বৰ! 

কষচ-যন্ুর্দ---৩৮ 



২৯৮ যজুর্ধেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, গরথম অষ্টক। 
বাল্য, প্র অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নিদ্ধীরিত করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ 'ব্সুত্যন্তা+, দ্বিতীয় অংশ “রুদ্রেত্যন্তা,, তৃতীয় অংশ 'আদিত্যে- 
ত্যন্বা।» মন্ত্রোন্ত এই তিনটা পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটা 
পরিধিকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোথাও “পরিধি, 
শবের নাম গন্ধ বা তাহাকে জহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিবার ভাব পাওয়া যায় না। 
'অক্তং রিহাণ!” প্রভৃতি তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে গ্রস্তর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই অথবা! পাঁষাণ- 
বোধক ভাবের উদ্দীপক কোনও ভাবেরও আঁতাষ পাই না। অথচ ভাষ্যকার প্রস্তরের 

অগ্রভাগকে জুনুতে, মধ্যভাঁগকে উপভূতে এবং মূলভাগকে গ্রুবাতে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করিয়াছেন! পঞ্চম মন্ত্রেও প্রস্তরের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। 
এ সকল ভাবকে বা শব্কে টানিরা আনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন--বহির্ষজ্ঞের 

অন্ত বাহ্ জড়ের সপ্ভাব সংস্থানের জন্ত। মন্ত্রসমুহের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা 

ভাব এবং সকল মন্ত্রই, এইরূপ বাহা ব্যাপারের স্থল উদ্দেগ্ত-সাধনের নিমিত্তই ভাষ্যকার 

কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহ্ত হইয়াছে। বাহা হউক, আম্র৷ ঘে মন্ত্রে যে ভাব অবধারণ 

করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই বিষর একটু আলোচনা করিতেছি। 
বিশেষ অনুধাবন করিলে মন্ত্রকয়েকটার মধ্যে এক নিগুঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

মন্ত্রমূহে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ-মাঁধনের শ্তর-পর্ধ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে 

বলিয়াই মনে কন্সি। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমাঁংশে বলা হইয়াছে,হে মন! তুমি এখন, 

সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছাঁয়া নায়! ছাড়িয়া,ধিনি পকলের আশ্রয়-স্থানীয়, 
সর্বভূতের আধার ও অধিপতি একমাত্র তাহারই পরিতৃপ্ি-সাঁধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত 
হও। এই মন্ত্রে বিবেক-বৈরাগ-মন্ুষ্যত্বের এই ছুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই গ্োতন! করিতেছে। 
তমোময় নিদ্রিত মনকে যে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,_-“রে অবোধ 

অচেতন মন্! সকলই তো অসার ক্ষণতন্ুর--চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার 

স্বপন--এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ 
হইয়া দিন কাটাও ?--এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে ব্লা হইতেছে,_- 
ছে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার-_-ধিনি 

সর্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রযস্থান, তাঁহার তৃণ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তীহারই 
শরণাপন্ন হও, তাহারই পাদপদ্পূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেও ইহা অপেক্ষা 
বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ 
আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর-.. 
বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আঁনা বা তাহাকে আয়ত্ত করা তো বড়ই কঠিন! 
অতি অস্থির মনের ধৈর্য স্থৈরধয সম্পীদন যে বড়ই স্ুছুফর! এই কথা মনে করিয়াই, 

নরনারায়ণ অর্জুন, আকুলকণ্ঠে তগবাঁন বাস্থুদেবকে বলিয়াছিলেন,--”্বায়োরিব হর্ 1 
সত্যই বটে! বাযুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও, তদ্র্প দুঃসাধ্য! 
মদমত্ত বাঁরণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শাস্তি-সংযমের 



১ প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক। |] কৃষ্ণ-যভর্ষেদ-মন্তর। ২৯৯ 
নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের দ্িতীয়াংশে বজ্জনির্ধোষে ঘোষণা বরা 
হইয়াছে_-রদ্রেভ্যন্বা । অর্থাৎ,হে চঞ্চল মন! হে অসংঘত মন! এই স্তরে আিয়া,__ 

এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার 
প্রতি লক্ষ্য কর,_-তুমি একবার তাহারই গ্রীতিসাধন জন্য বিনিযুক্ত হও ।” বল! হইতেছে,-- 
“হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, 
অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসং্যত কর!, 

বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের 
উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন "সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ব-সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। * তখন কঠোর শীসনদগুধারী বিশ্বশাঁসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা 

করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্বকে শাস্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন 
অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই । 

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রঙ্গজ্যতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। 
তখন সাধক মনকে সনোধন করিয়। বালয়া থ।কেন,_হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ 

দেবগণের তৃপ্তিলাধনের জা নিযুক্ত করিতেছি; অর্থ)ৎ, এখন তুমি অন্তরাস্বাকে পরমালোকে 

আলোকিত করিয়া, ব্রপ্দ ট্যাতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও | মন্ষের অন্তর্গত “আদিত্যেভ্যস্থা, 

গদে সেই স্তরের বিষয় পন করিতেছে । সাধকের আত্মা ব্রঙ্গালোকে আলে।কিত হইলে, 

স্বতঃই তাহার িশাঁল বিরাঁ ভাঁব সংঘটিত হইয়া থাকে । অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই 
বিরাট ভাবেরই ছ্ো(তনা "রিয়া থকে । মেই বিশাল বিরাট ভাঁব লাভ করিয়া সাধক মনকে 

বলিয়া থাকেন,--মন ! তে'মাঁর কর্মের দ্বার। তুমি এখনই ভুদা ভাবে স্ুবিস্তৃত সম্গ্রসারিত 

হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্বিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ 

তুমি যেন বিশাল বির|ট হৃদয় হঈয়! তীহাঁতে সংশ্রব-সমন্বিত ব| সম্মিলিত হঈন্বা যাইতে পার”-- 

এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৃত. মন্ত্রে আনার্বাদ অ।কাজ্গ। প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,-হে মন ! 

এখন তুমি ভগবানের আশীর্বাচ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ_-এখন তোমার প্রতি ভগবান 
প্রেম রূপ পরমকরুণাধারা ণি করুন। অর্থাৎ, ভগবং-গ্রসাদে তুমি পরমভক্ত ও প্রেমিক 

হইয়! ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্দো বিনিযুক্ত হও । পঞ্চম মন্ত্রে সেই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাঁবেরই 

বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার আকাজ্ষা প্রকটিত। তাই বল! হইয়াছে-- 
“হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অস্তীায়ায 
নিহিত দেবভাঁব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জল ও সুপুষ্ঠ 

হইতে থাকুক ।” ষষ্ঠ মন্ত্রে সাঁধক প্রার্থনা করিতেছেন,_-“হে ভগবন্! আপনি সৎকর্মপাঁলক 
ও পরমজ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনিই জীবের সৎকর্্মশীল জীবনের এবং জ্ঞানচক্ষুর পরিরক্ষক 

ও প্রতিপালক । আমার তত্বজ্ঞানরূপ যে দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং কর্ম 
শক্তিরূপ যে প্রপ্যজীবনের বিকাশ হইয়াছে, আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন। 
সাধনক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্্যায় মনে করা যাইতে পারে। অগ্নিকে যখন শক্তিদাতা 

এবং সকল অঙ্গের পুর্ণতাসাধক বলিয়া বুঝ! গেল, তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে, 



৩) ৫ যজুর্যধবেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্ঠক ! 

প্য্যস্ত টান পড়িয়৷ গেল। বখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি পালক, যখন তিনি আফুর্বদ্ধিকারক, 
যখন তিনি দূরদুষ্টি-সম্পাদক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তি সঞ্চারক, যখন তিনি সর্বাঙ্গের পূর্ণতা- 
বিধায়ক--তখন কি আর তাহাকে এ জলন্ত অগ্রিকুণ্ডের গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়? 
তখন অগ্নি নামে বে ভগবানকেই আহ্বান কর! হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাই 
মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার আরাধ্য । 

পঞ্চম মন্ত্রে কর্মের দার! কর্মফল ক্ষয়ের আকাজ্া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়। 

কর্ম্মই কর্মক্ষয়ের হেতৃভৃত ; কর্ম্হি ভববন্ধনছেদক। এখন বিচার্ঘ-ষে কর্মের দ্বারা কর্ম- 
বন্ধন ছেদন হয়, সে কর্ম কোন্ কম্ম। সংসারে এমন কি কর্ম থাকিতে পারে, যে কন্ধ 

ম।ন্নষের ভববন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়? এখানে কর্দতত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কর্মতত্ব 

নিরতিশয় ছুক্ঞেয়। গীতা-শান্্ে তাই ভগবান কর্্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, 

“কোনটা কর্ম, কোনটী অর্থ এবং কোনটা বিকম্ম, এই বিষয় বুঝিতে বিবেকিজনও মোহাচ্ছন্ন 

হন। 'আতএব আমি তোমার নিকট কর্মের স্বরূপ-তত্ব বিবৃত করিতেছি। সে তত্ব অবগত 

হইলে তুমি সংসার-নন্ধন হইন্তে মুক্ত হইতে পারিবে এই বলিয়া তিনি অজ্ভনকে বুঝাইলেন,_ 
“কম্মণোহপি বেদ্ধব্যং বোদ্ধবাঞ্। বিকন্খণঃ | 'অক্মণশ্চ বোদ্ধন্যং গহনা কর্দাণো গতিঃ ॥ 

কর্মাণাকর্ত্ন মঃ পণ্যের কর্ধীণি চ কর্ম ঃ| স বুদ্ধিম[ন্ মন্তযোষু স মক্ত কৃত্ঘ্নকর্মরুৎ | 

ার্থাৎ,- শনি কর্ম, শাগ্নিষিদ্ধ কশ্ম (অথাৎ বিকন্ম ) এবং তুফীন্/নরূপ অকর্ম-এই 

তিনের সমাক তর অবগ্ঠ জ্ঞাতব্য) কারণ, হসনান্তের নিগুটভাব অতিশয় ছৃজ্ঞেয় । মিনি 

দেহ!দি চেষ্টারপ কৃম্মমধ্যেও কর্মুহীনতা ও কর্মাভ।বেও কর্ষের বিদ্গানত উপলব্ধি করিতে 

সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত | তাদুশ ব্যক্তি তাহার-বিহ|রাঁদি যাবতীয় সাংসারিক 

কাধ্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ যোগা পুরুষের গ্ঠায় সর্বাব্যাপারে নিলিপ্ত ।” 'এই ভগবদ্ুন্তির 

মধ্যে কন্মতত্ব বিশেষভাবে পরিবাক্ত হইয়াছে । ভগবান্ যে বাঁলয়াছেন,-কোনটী কর্ণ আর 

কোনটা অকর্শা, তাহ! নির্ণয় করিতে পঞ্িতগণও যুহামান হন, তাঁতা স্বতঃপিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা 
তাহা আর বুঝাইঈবার আবণক হয় না। আতোভিমুখে তরণী প্রবাহিতা; তীরস্থিত তরু- 

র|জি নিশল। অথচ আরোহীর মনে হয়, যেন তরণী স্তির রহিয়াছে; আর তীরস্থিত তরু- 

রাজি বিপরীত দিকে চলিয়াছে। এইরূপ অতি দূরে 'একটী মানুষ চলিয়া যাইতেছে, অথচ 

দূর হইম্্ক দর্শকের মনে হুইতেছে,_-পথিক যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এতদ্ৃভয় ক্ষেত্রেই 
কর্মবিষয়ে মানুষ নিত্রমপগ্রস্ত । যে গতিশ-ক্তবিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন বলিয়া মনে 
করিতেছে , আর যে গতিহীন মানুষের দৃষ্টিতে সে গতিশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। 
এরপ ভ্রান্তি পদেপদেই উপস্থিত হয়। স্থতরাঁং ভগবান বলিয়াছেন,_“কিং কর্ম কিমকর্মোতি 

কবয়োহপাত্র মোহিতাঃ৮-এ বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। 

কর্ম-তত্ব ছুরধিগম্য বলিয়াই কর্ম্মকে তিনটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া», ভগবান 
বলিলেন,_- শান্সাহুমোদিত বৈধ-কর্ত্ের নাম-__কর্ম্ম) শান্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ-কর্মের নাম__বিকর্ম ; 

এবং নিষ্র্্ম বা কর্মহীনতার নাম-_অকর্ম। এই কর্ম বিভাগে সাধারণতঃ মনোমধ্যে একটী 
প্রশ্নের উদয় হয়। কর্ম ও বিকর্্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্মের সত্বা উপলব্ধি হয় নটে; কিন্তু অকর্শেবর 



১ প্রপাঠক, ১৩ অন্বাক |]  কৃষ্ত-যুদূর্বেবেদ-মন্্র। ৩০১ 

বা নিষর্ম্বের মধ্যে কর্মের সত্ব! কোথায়? “নৈষন্্য' শবে কর্ম-বাহিত্য ঝা! তুফীন্তাৰ বুঝাইতে 
পারে। কিন্তু সেখানে কর্ম ঝা কর্মের সত্ব! কিরূপে বুঝিতে পারি ! শ্রীমদ্তগব্দগীতার টীকা- 
কারগণ সে মীমাংসা করিয়৷ দিয়াছেন। তাহারা বুঝাইয়াছেন,-একটু অনুধাবন করিলে, 
বর্মরাহিত্যের বা তুষ্কীন্তাবের মধ্যেও কর্মের সত্তা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,__ 
“আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব; আমরা কোনও কর্ম করিব না; তুষীস্তাব অবলম্বনে 
আমরা দিন কাটাইব; তখনও কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? চুপ করিয়! গাঁকা, তুফীস্তাব 
অবলম্বন কর!,-সেও কি এক প্রকার কর্ম নহে? কর্মের গ্রকার-ভেদ হইতে পারে ; কিন্ত 

সে অবস্থাও যে কর্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে 

করি, আমি কিছু করিতেছি না; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকিলেই কর্ম 

গাকিবেই। অহঙ্কারীভিভূত মানুষই মনে করে,'আমি) আমার কাজ আমি করিতেছি ।, 
আবার অহঙ্কারাতিভূত ব্যত্তিরই মনে হয়,“আঁমি নিক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম আমাকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই ।” ফলতঃ, কর্ম্ম না করার চেষ্টীতেও কর্মের একটা সত্বা আছে। 
যাহারা জ্ঞানী, ধাহারা-পর্ডিত, তাহারা নৈষ্ষন্ম্য ভাবের মধ্যেও কম্ম দেখিতে পান। সুতরাং 

কোন্টী কর্ম, কোন্টী অকর্ম্ন, তহার| তাহা নির্দেশ করিতে পারেন। তাই ভগবান 
বলিয়াছেন,-ধাহার! কশ্ম, বিকর্মা ও অকর্্, তিনের স্বরূপ-তত্ব অবগত হইয়া কর্মানুষ্ঠান 
করেন, তীহারাই বুদ্ধিমান : হারাই কৃতসকর্মকূতৎ, অর্থাৎ তাহাদের কোনও কর্দইি অবশিষ্ট 
নাউ; স্টাহারাই মন্তির অনিকারী । 

কন্মের দাব৷ কম্মকল ক্ষয় করিতে হইলে, কন্ম অকর্থা ও নিকম্ম-তিনের সম্যক জ্ঞান 
প্রয়োজন । কারণ, বুঝিবার দোষে কর্ম ও অকম্ম অনেক সদয় বিকর্মে পর্মযবদিত হয়। যজ্ঞ 

বা দেব-পুজা প্রভৃতি কর্ম, শাক্-বিহিত কন্ম নগ্যে গারণণিত $ কিন্তু যজ্ঞে ব দেন-পুজার 

ধাঁহাদের শদ্ধা না, এমন ব্যক্তিও সমর সদর ৭৩ বা দেন-পুজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

অনুষ্ঠাতার মনে ধর্মভাব আদৌ। নাই; "্মথচ, তাহার গুহে লোক-দেখান-হিসাবে পুজা- 
পার্বণের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এপ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠতাঁর মনে দান্তিকতা উপস্থিত হওয়ায়, 
তাহার কর্ম্ম-_বিকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ করা আর ন! করা উভয়ই সমান হইবে। এইবপ, 
ংসার-ত্যাগী সাধু পুরুষ তুফ্ষীস্তাব অবলম্বন করিয়া 'আঁছেন, এমন সময় দস্থ্য-ভয়ে ভীত হইয়া 

কোনও ব্যক্তি তাহ।র শরণাপন্ন হইল। তিনি চেষ্টা করিলে তখন অনায়াসে আশ্রিত ব্যক্তিকে 

দস্স্যহন্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া,_“আমি কর্মত্যাগ'-_-এই 

অহঙ্কারে তিনি যদি দস্থ্য-হস্ত হইতে আশ্রিতকে উদ্ধার না করেন, তাহা! হইলে তীহার 

তুফীস্তীব-রূপ অকর্ম্ম নিশ্চয়ই বিকর্মে পর্যবসিত হইবে। শরণাগত আশ্রিত জনকে রক্ষা করা 
এবং বিপন্ন-জনের বিপন্ুক্তির পক্ষে যত্বপর হওয়া ধর্শ-কর্ম। এ ক্ষেত্রে সেই ধর্শ-কর্মের 
অননুষ্ঠানে, তাহার অকর্্ম বিকর্ধত্বে পরিণত হইবে। এইরূপ অহিংসা কর্ম হইয়াও বিকর্খে 
পরিণত হইতে পারে। সত্য কর্ম হইয়াও বিকর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে 
বু উদাহরণ দেখিতে পাই। তপন্বী কৌশিক সত্যপরায়ণ ছিলেন। দন্চ্য ভয়ে ভীত কয়েক 
জন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করে; এবং সমীপস্থ লতাকুর্জ মধ্যে লুক্কায়িত থাকে । 



৩০২. জুবদ-সংহিতা ] [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

অনুসরণকারী দশ্থ্যগণ বনমধ্যে কৌশিক খধিকে চারে পাইয়৷ তাহার নিকট পলারিত ব্যক্তি, 
গণের সন্ধান জানিতে চায়। কৌশিক দস্থ্গণের নিকট মিথ্যা কহিতে সন্থুচিত হন। অপিচ, 
সত্যরক্ষার্থ দস্থ্যুগণকে লুক্কায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়৷ দেন। তাহাতে ত লুক্কায়িত ব্যক্তিগণ 
দন্যুহত্তে নিহত হয়। ফলে, সত্য কহিয়াও কৌশিক সত্যকথনের ফলভাগী হইতে পারেন না । 
তাহার কর্ম বিকর্মে পর্যবসিত হয়। আর সেই বিকর্শের ফলে কৌশিক নিরয়গামী হন। 
শাস্তে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে। ব্যাধবালক একটা হিংস্র জন্ত বধ করিয়াছিল বলিয়া 
প্রাণি-বধে তাহার ব্বর্গলাভ হয়। সেখানে পণ্ু-ব্ধ-রূপ তাহার বিকল কর্ণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল । 
কারণ, হিং জন্তু বধ অধর্ম নহে। এইরূপ প্রতি কার্ধ্যই বিচার-সাঁপেক্ষ। কর্মাকর্মের 
কর্তব্য-নির্ধারণ এতই গভীর সমস্তা-মূলক ! কোন্ কর্ম কর্ম এবং কোন্ কর্ম বিকর্্ম-_শাস্ 
প্রায়ই তাহা নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত সকলে সকল সময়ে সকল বিষয়ে 
শান্তরোৌপদেশের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহেন। গুতরাং কর্শীকর্শ-নির্ণয়ে অনেক সময় 
মানুষকে মৃহামান হইতে হয় । 

কর্ম, অকর্ম, বিকর্্ম প্রভৃতির স্বরূপ-তত্ব-নিণয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রধান সহায়। শান্তর সেই 
জ্ঞান প্রদান করেন। গুরুর নিকটও এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্ম এবং কর্ম উভয়কেই 
জ্ঞানের দ্বারা লাত করিতে হয়। উভয়কে জানিয়া ত্রদ্দের উদ্দেশ্ঠে কর্মে মিযুক্ত করিতে 
হইবে__ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আর তাহাতে সমর্থ হইলেই মানুষের সকল ছঃখের অবসান 
হইবে, মানুষ ধর্মার্কামমোক্ষ চতুর্ধর্ফল লাভ করিতে পারিবেন। কর্ন বরদ্মের উদ্দেগ্ঠে 
নিযুক্ত করার তাৎপর্য তক্তি। অর্থাৎ জ্ঞ/ন সাহায্যে কর্ধাকন্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপতত্ব 
'অবগত হইয়া, ব্রঙ্গের প্রতি ভক্তিভাবে আকুষ্ট থাকিয়া, তাহার উদ্দেগ্রে কর্মনকে নিযুক্ত করিতে 
পারিলেই সিদ্ধিলাভ অনশ্যন্তাবী। শ্রীমদ্ুগবদদীতায় ভগবছুক্তিতে সে কথাই বিশদভাবে 
বুঝান হইয়/ছে। ভগবান শ্রীরুঞ্জ প্রথমে কর্মাকর্ের ভেদতন্ব বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, 

“থিন্ত সর্কে সমারপ্তাঃ কামনক্বল্নবঙ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্রিদগ্কম্মীণং তমাহুঃ পণ্তিতং বুধাঃ ॥ 
ত্যন্ত কর্মফলাদঙ্গং নিত্যতৃণ্ডো নিরাশ্রয়ঃ। কর্মরণ্যতিপ্রবৃত্বোৎপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 
নিরাশীর্ধতচিতাত্মা ত্যক্ত সর্ববপরিগ্রহঃ। শরীরং কেবলং কর্ম কৃর্বনাগ্পোতি কিন্বিষম্ ॥” 

অর্থা-খিনি যাব্তীয় কর্ম, ফলাকাজ্স! ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিতভাবে অনুষ্ঠান করেন, 
তাহার জ্ঞানানলে গুভাশুভ লক্ষণ-সমূহ ভঙ্দীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মব্দিগণ তাদ্ুশ ব্যক্তিকেই 
পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই পণ্তিত ব্যক্তি কর্ম ও তৎফলে আসক্তি সত পরিবর্জনপূর্ব্বক 
আঁকাজ্ষা-বিহীনতা-হেতু পরিতুষ্ট ও দেহে্জিয়াদির অভিমান বিহীনতা হেতু নিরবলম্ব। তিনি 
তাদৃশভাবে কর্মাপুষ্ঠানে সম্্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কন্মই করেন না। ফলাকাজ্ঞা- 
পরিশন্ত-হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংঘত এবং সর্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ 
করিয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্র! নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে টিসি করিলে ভববন্ধন 
বিনির্শক্ত হওয়া যায়। 

ফল্তঃ, ঈশ্বর-সনব্বযুক্ত কর্মের দ্বারাই কর্ম ক্ষয় হয়) রি -কর্ণের, দ্বারাই ভগবানকে পরার্থ হওয়া যায়। ভগবৎ্গ্রীতিকামনায় । প্রযুক্ত কর্ণই-_কর্ম। শ্রীমন্ভাগবতেও উক্ত 
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হইয়াছে,_-“তৎকর্ম্ং হরিতোষং য।” যে কর্মে ভগবানের গ্রীতি-সাধন হয়, যে বর্ধের 
সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যে কর্ম সৎকর্ম, সেই কর্মই-_কর্মা) সেই কর্ম- 
সাধনেই কর্ধক্ষয় হইয়া থাকে। এখন, ভগবানে সংশ্রবযুক্ত কম্্ম বলিতে আমরা কোন্ 
কর্মীকে বুঝি? কোন্ কর্মে ভগবানকে লাত করা! যায়? শ্রীমন্তগবদদগীতায়, ভগবান শ্রীকু্চ 
সখা অজ্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন, _-“মৎকর্মকৃৎ+ ইত্যাঁদি। অর্থাৎ সেই আমাকে 
পায়, যে আমার কর্ম করে। যাহার সকল কর্ম আনার সহিত সম্বন্বযুক্ত, সেই আমায় 
লাভ করে।” সেই নিমিত্ুই ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন,_যে কোন কর্মই কর না 
কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর?” 

“্যৎ করোধি যদশ্ীসি যজ্জুহোসি দদাঁসি বং। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয়! তৎ কুরদ্য মদর্পনম্ ॥ 

অন্তত আবার এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, 
“কায়েন বাচা মনসেক্দিয়ৈর্ববা বুদ্ধযাত্মন। থানুক্গতস্বভাবাঁৎ। 
করোতি যত যৎ সকলং পরন্মৈ নারায়ণাঁয়েতি সমপরেৎ তং” 

কন্ম ভগবাঁনে সমর্পণ করিলেই ভগবানের নহিত তাহার সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। এ্য্যকাণ্ড 

মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য; কিন্ত হুধ্যরশ্মি-সন্বন্ধ লাভ করিলে, তাহাতে 

দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে-_নৃুর্য্ের শক্তিতে সেও শক্তিসম্পন্ন হয়। কর্ম্মও তদ্রুপ 
ভগবানে সমপিত হইয়া তাহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। সেই কর্মের দ্বারাই 
কর্মক্ষয় হইয়া থাকে । মন্ত্রে কশ্মক্ষয়কারী সেই ভগবং-সম্বন্ধহৃত কর্খকেই সম্বোধন করা 

হইয়াছে। আর সেই কর্মের দ্বারা কম্মক্ষয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির কাঁমনা মন্ত্র মধ্যে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 

সপ্তম--ঞরবাসি' মন্ত্রে এক অপু ভাবের বিকাশ হইয়াছে। ভাম্খমতে ভূমিকে স্পর্শ 

কারয়৷ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে এখানে মনকে দৃঢ় করিবার 
সঙ্বল্প প্রকাশ পাইয়াছে। মন যদি দৃঢ় হর, মন যদি স্থির হয়, তাঁহ হইলে রিপুশক্র আপনিই 
বিম্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া! পরমাত্মায় স্তত্ত করিতে পারিলে, সকল 
অভীষ্ট পুরণ হয়। মন্ত্রের তাই লক্ষ্য--.“পরমার্থসাঁধন জন্য আদি যেন অবিচলিতভাবে ভগবানের 
আরাধন! করিতে সমর্থ হই।, ূ 

অষ্টম--“যং পরিধিং, প্রভৃতি_ মন্ত্রের দ্বারা পরিধি-সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। 
ইহাই হইল-_ইষ্টিসংপর্তি। প্রথম পরিধিকে অগ্রিতে নিক্ষেপ-কাঁলে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । 
সে মতে ভাতের অর্থ হয়,_“হে আহবনীয় অগ্নিদেব! পাপণিনামক অনুরগণ কর্তৃক সম্যক 
অবরুদ্ধ হইয়! অস্গুরগণের উপদ্রব-নাশের জন্ত যে পরিধিকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, 
আপনার প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহ্ছিতে নিক্ষেপ করিতেছে । এই পরিধি আপনার নিকট 

হইতে যেন অপগত হইতে না৷ জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক )। অনন্তর দৃ্গিণ 
ও উত্তর পরিধিদ্বয়কে প্যজ্ঞন্ত পাঁথ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বীরা একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। 

তাহাতে অর্থ হয়,_“হে দক্ষিণোতির পরিধিঘয় 1 তাঁমরা যজ্ঞের কলশ্বরূপ অস্নকে প্রাপ্ত হও।: 
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এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে নিগুঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহ! ভাস্যকারের ব্যাখ্যা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । অগ্রিস্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিন্াছি। জ্ঞানাগ্রি 
কখনই পপণি” নামক বিশেষ কোনও অনুর কর্তৃক নিরদ্ধ থাকিতে পারেন না। 
জ্ঞানাগ্রি রিপুশক্রর দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। কুতরাং অগ্নিকে জ্ঞানাগ্িপ্ূপে গ্রহণ 

করিয়া, "পণি” পদকে রিপুশক্ররূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগুঢ় সুসঙ্গত 
ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যা না। ভ।ধ্যকার “পরিধি” পদে স্থুল বস্তবিষয়ক বে্ন।কে 
অধ্যাহার করিয়াছেন। আমর ননে করি, পরিধির প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্বভাব- 

স্বরূপ ব্যবধায়ক ভিন্ন, স্ুল জড়ীত্মিকা বেষ্টনী কখনই সুসঙ্গতরপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। 

এই সকল বিষয় নিবেচন| করিলে মন্রের 'অথ হয়ে জ্ঞানম্বরূপ দেব! আপনি রিপু: 
শক্রগণ কর্তৃক অবরদ্ধ হইয়া সাদক অদয়ে যে শুদ্ধসত্বভাববূপ ব্যবধান স্থাপন করেন। 
সীধক 'আপন।র সেই প্রিয় সামগীকে জনে গোনণ করিয়া থাকেন ।, সাধক বখন বিবেক- 

বহনিকে প্রজলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টানিত হন, রিপুকুল তখন তাহাকে নির্বাপিত 

করিতে বন্ধবান হর, কিছুুতহ্ সেই জ্ঞানবৃহ্িকে উদ্দীপিত হইতে দেয় না! তখন 
সাধক কাতর কগ্েে ব্যাকুল হুদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,_“হে দেব! 
হে অন্তরাত্মার গ্রকুষ্ট পথপ্রদশক জ্যোতিঃস্বপ্ূপ দেবতা! আপনি একপার আনার প্রতি 

কপাকটাক্ষপাঁত করুন। দেখুন,_যে শুদ্ধসত্বভাখ আপনার পরম প্রিপ্, বাঁহী কেব্লমান্র 

আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছি। কিন্তু 

রিপুশক্রকুল নিমজ্জিত করিতে উগ্ভত হইয়াছে । আমায় রক্ষা করুন_-ঘের রিপুশক্র- 
গণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।, 

ভাষ্কার পাথঃ, শব্দ “অন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা “পাথ শব্দের অর্থে 

শুদ্ধসত্বভাবকে গ্রহণ করিলাম। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে দ্বিবচনাস্তক “উপসমিতং, 

ক্রিয়া পদ পরিরৃষ্ট হয়। ইহাতে আমর! সাধনক্ষেত্রের ছুই মুখ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি। 
অর্থ হয়,-হে আমার কন্ম ও ভক্তি, তোমর! জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই ( সৎকম্মের 

স্ুফল-স্বরূপ ) শুদ্ধসত্বকে প্রাপ্ত হও ।? 

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বার ঘখন সাধক-হৃদয়ে জ্ঞানাগ্রি প্রজ্বলিত হয়, তখন তাহার ভাগ্যে 
পরম জ্য(তির সন্দর্শন সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে । তখন সাধক স্বীয় কর্মকে ও তক্তি- 
ভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্ুবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কর্্দ ও তত্তিকে জ্ঞানের সহিত 
সন্মিলিত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবদ্ধিত হইতে পারে না। 
থে কন্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কর্ম কর্মহি নহে--অকরন্ম। যে ভক্তি জ্ঞানসমদ্ধিত নহে, সে ভর্তি 
অস্থায়ী। তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি গ্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে 

বলিয়া থাকেন,--হে আমার কন্ম, হে আমার ভক্তিভাব, এখন তোমর! জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ 

দেবাদিদেবের শরণীপন্ন হও। তীহার শুদ্ধভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কর।, 
শুদ্-সত্ব ও ভগবান যে অভিন্ন,_দ্বিতীয় অন্বয়ে তাহা বুবিতে পারা যায়। ভাবেও সেই 
ভাবেরই আভাষ আছে। ভাঙে অছে,”-.এষ ততবোংপরক্তো নৈব।” ইহা! হইতেই এ 
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অভিন্ন ভাঁবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অন্থয়েও এ একই ভাব প্রাপ্ত হই। মেভাব 
এতগপ্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়ের বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে পূর্বেই পরিব্যক্ত হুইয়াছে। 

তার পর নবম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। “সংস্রাবভাগাঃ প্রভৃতি এই নবম মন্ত্রে 
ভাষ্যান্ছসারে সংশ্রাবগুলিকে অগ্রিতে আহুতি দিতে হয়। এ মতে “সংস্রাব' শব্দে বিলীন 
আজ্যকে বুঝাইয়া৷ থাকে । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,--“হে বিশ্বেদেবগণ ! আপনারা সংস্রব- 
ভাগী হউন, সেইরূপ সং্র্ব অনের দ্বারা মহৎ অর্থাৎ সকলের আরাধনীয় হউন। এবং যে 
দেবগণ প্রস্তরে বর্তমান, এবং যাঁহারা আস্তীর্ণ বহিতে সমাসীন,__সেই বিশ্বেদেব্গণ মদীয় এই 
বাক্যকে সর্বত্র বর্ণন করিতে করিতে ( অর্থাৎ--এই যজমাঁন সম্যক অষ্চনা! করিতেছেন-- 

এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে ) এই বজ্জে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত এবং 
হর্ষান্থিত হউন । এক্ষণে আমর! এ মন্ত্রীর যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা 
কর! যাইতেছে । মন্ত্স্থিত “প্রস্তরেষ্ঠাঃ” পদের ভাঁষ্যকাঁর অর্থ করিয়াছেন,_-পপ্রস্তরস্থিত দেবগণ” ! 

আমর! লক্ষণাশক্তির সাহাঁব্যে ভাষ্যামুমারেই এ পদের অর্থ করিয়াছি,্রস্তরের গ্ঠাস্ স্থির- 

স্থাননিবাঁসী । অর্থাৎ০যে দেব্গণ বা দেবভাব-সমূহ, কামক্রোধাদি শত্রকৃত উপদ্রবরহিত 
স্থির দৃঢ় দুর্ভেষ্ঠ হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতেই এ পদ দেব্গণের বা দেনভাবেরই সুসঙ্গত বিশেষণ 
বলিয়া অতিহিত হইতে পারে। 'মআারও, “পরিধেয়শ্চ' এই পদের চ-ক|রটাকে ভাব্মকার ভেদহুচক" 

বলিক্ষা অর্থ-নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে এ অংশের অর্থ হয়,দেবগণ এবং পরিধিজাত 
দেবগণ। ইহাতে আনরা বলি,--চ-কারটা যদি তেদসথচক না হইয়া পাদপুরণজ্ঞাপক হয়, তাহা 

হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিক্ষাশিত হইতে পারে, অর্থাৎ “গ্রস্তরেষ্ঠাঃ পদ পরিধেয়াশ্৮' পদের 

গুণগ্োতক মাত্র। “পরিধি শৰের - শুদ্ধসত্বভাবরাপ অর্থের বিষয় পূর্বমন্ত্রে সম্যক আলোচিত 

হইয়াছে। শুদ্ধলত্ধের উদয়েই হৃদয়ে দেব্ভাবের আবিভাব হইয়া থাকে । অতএব শুদ্ধসত্ব- 

ভাবই একমাত্র দেবভাবের জনক । 
'সংআব প্দের অর্থ সিচ্যমান আজ্যশেষঃ১ অর্থাৎ বিলীন আজ্য না ধরিয়া! উহার গ্রচলতি 

অর্থ “সংসর্গ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি । তাহাতে, এ অংশের অর্থ হইয়াছে, -প্রস্তরবংস্থিরস্থান- 
নিবাসী শুদ্ধসত্বোৎপন হে দেঁবভাবনিবহ ! আপনারা ভক্তিস্ুধাতে পরিবদ্ধিত হইয়া সাধকের 
সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ বিষিয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায় মতছৈধ নাই। 
তবে "গৃণস্তঃ, পদের ভাবার্থ--“সমাদরে শ্রবণ করিয়া? গ্রহণ করিয়াছি । তাহাতে এ 

অর্থ হুইয়্াছে,_“হে দেবভাব-সমুহ! আপনারা মদীয় এই স্ততিরূপ বাক্যকে সর্বতোভাবে 
সমাদবরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে ( আমার হৃদয়ে ) উপবেশন পূর্বক তৃপ্তি লাভ করুন।” একটু 
অভিনিবেশ পূর্বক মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,_হবদয়ে 
কামক্রোধাদি ছুণ্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হাদয়-ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপু- 
বর্গের উপদ্রব-পর্িশূন্ত হয়, তখনই শুদ্ধসত্ভাবের উদয় হুইয়! থাকে--দেবভাব আসিয়! হদর়কে 
আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই ' দেব্ভাবসমূহ, ভক্তিস্থধা দ্বারা পরিবর্দিত হইয়া, সাধকের 'সংসর্গ- 
ভাগী হইয়৷ থাকে । অথবা আমাদের অভীষ্টপুরণ দ্বারা তাঁহার! বর্ধিত -হক্পেন,, অর্থাৎ, 

আমাদিগের অভীষ্টপুরণেই হদয়ক্ষেত্রে তাহাদের সততা বর্ধিত হুইয়৷ থাকে তাহাতে সাধের 
কর্বদ--৩৯ 
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সহিত দেবভাঁবসমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়) অর্থাৎ তখনই শুধধসত্ব অবিচ্ছি্নভাবে 
সাধকের সহিত সম্মিলিত. হন। ইহাই হইল-_মন্ত্রের তাৎপর্য্য। 

'অগ্ের্বাং প্রভৃতি দশম মন্ত্রে ভাঘ্যকার জুন এবং উপভূৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন । ভাষ্যমতে 
মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে __“হে জুহু ও উপড়ৎ! পৃথিবী অভিমানী অবিনশ্বর গৃহরূপ অগ্নির শকটন্বপ 

স্থানে যজমানের সুখের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিতেছি । হে স্থখ-স্বরূপ জুহ্ু ও উপভৎ! 
তোমরা 'আমাকে সুখে স্থাপন কর। যজ্ঞভারবাহী বৃষদয়কে (দম্পতীকে ) রক্ষা কর |, আমরা 

'গই মন্ত্রে জ্ঞান ও তক্তিকে লক্গা করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি । ধধূর্ষোৌ পাতং পদদবয়ে 
কোনও সম্বোধনের নাঁম গন্ধ নাই। এখানেও ভাষাকার জুহু ও উপভূৎকে টানিয়া আনিয়াছেন। 
এবং ধধুধ্যো পদে শকটবাহী বৃষ্দয় অর্থ আমনন করিয়াছেন। অর্থ হইয়াছে,-“হে জুন ও 
উপভূতৎ! তোমরা শকটবাহী বৃষদ্বকে রক্ষা কর। এবছিধ অর্থকি সন্তাবের হুচনা করে, 

তাহা বৌধগম্য হওয়া কঠিন। আঁপন্তশ্বের মতে শকটের পূর্বভাগে ক্রুক স্থাপন করিয়া যুগরধুরকে 

প্রোক্গণ করিতে হয়। মাহা হউক, আমরা “পূষ্য” শের প্রক্ৃতার্থ অনুসরণে “সৎকর্মমনির্বাহক' 

মর্থ গ্রহণ করিলাম । সতকন্মের নির্ধাহক ছুই জন-_জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে ? 

ভাই এখানে জানস্বরপ ও ভক্তিস্বরূপ 'দবদয়কে উদ্দেশ করিয়া সাধক প্রার্থনা 

আনাইয়াছেন,-হে দ্েবদয় ! আপনার! আমার সৎকর্মের নির্বাহক ছুই জন, জ্ঞান ও 
ভক্কিকে রক্ষা করুন| জ্ঞান ও ভক্তিকে, মন্ত্রের গ্রাথমাংশে, অবিনশর-নিবাঁসহেতুক 

ভগবাঁনে নিয়োজিত কণা! হইয়ছে। জান ও ভক্তি বখন ভগবানে স্তস্ত করিবার 

উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে অনন্ঠাভক্তি এবং দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান বল! বাইতে পারে। 
সেই দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান 'ও অনন্যা-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই 

জ্ঞান ও সেই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঁজা। এই মন্ত্রের প্রথমাংশে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

একাদশ মন্ত্র--ফলীকরণ মন্ত্র । তুল হইতে নলিনাংশ অপনীত করাকে ফলীকরণ 
কহে। “অগ্নে অবব্ধায়ঃ প্রভৃতি মন্থে ক্রক্ গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়, 

যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাক।রী, অতিশয় ব্যাপক গ্াহ্পত্য নামক হে অগ্নি! 

আমাদিগকে বজ হইতে রক্ষা কর অর্থাৎ শক্রপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে 
রক্ষা কর); বন্ধন-হেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে 
আমাকে রক্ষা কর; ঘাগাদির অধিকারের বিরোধী হুষ্টবস্ত ভোজন হইতে আমাকে 
রক্ষা কর; অসৎকর্দধ পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা কর) আমাদের হ্বিঃশ্বরূপ অন্নকে 

বিষরহিভ কর? সম্যক অবস্থান যোগ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর, অথবা গৃহে স্থিত 
আমাদিগের অন্নকে বিষরহিত কর। আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক । 'স্বাহা+ শব 
দেবোদোশ্ঠে হবিদরদান কল্পে প্রযুক্ত হয়। আদর প্রদর্শন জন্য এ্শবের প্রয়োগ । এখানেও 

দ্েবগণকে সমাদর পূর্বক হবিদ্দীন জন্য এই পদের প্রয়োগ হুইয়াছে। 
মন্ত্রী প্রীর্থনামুলক বলিয়া মনে করি। যে সকল রিপুশক্র সাঁধনমার্গের প্রধান 

বিপ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের, জন্য এ "মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা 
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জানান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,--“হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী 
সর্ধব্যাপক দেবতা, আঁপনি আমাকে শক্রর বজ্ততুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন। শত্রুর 
বজ্জবৎ অন্ত্রকোন্ ভাব গ্োঁতনা করে? আমর! বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত 
কর্সিবার জন্য রিপুশক্রগণের যে প্রবল প্রচেষ্টা, তাহাই তাহাঁদিগের বব কঠিন অস্ত 
প্রয়োগ । অন্ত প্রীর্থনা--“বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মায়া 
যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সাধক যখন মায়ার করাল গ্রাস 
হইতে অব্যাহতি-লীভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অতীষ্-সিদ্ধি করার পথও সুগম হইয়া আসে। 
ইহা সর্ধবশাস্ত্রের প্রধান মত। মায়াপাঁশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎ্-সাযুজা- 

প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই 'প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরপে মন্ত্রীত্যস্তরস্থিত 
এক একটী প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝ! যায়,--সাধক অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে 
মানসচক্ষে যাহাদ্িগকে সাধনার প্রধ।ন অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট 
হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্ঠে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরপ প্রার্থনার 
গর শেষ প্রার্থনা জা-ইতেছেন,মুষদা যোনৌ | আমরা এস্থলে “যোনৌ” শবের 

লক্ষ্য--সেই একমাত্র বিশের উৎপতিস্থানভূত পরবন্গকেই নির্দেশ করি । অর্থাৎ সাধক 

বলিভেছেন,--হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা আমাকে পরব্রদ্দে লীন করুন ।, 

দ্বাদশ ( দেবা গাতুবিদো ) বা শেষ মন্ত্রের পূর্ববার্ধ দ্বার যজ্জীয় দেবগণকে বিসর্জন 

করিতে হয়। এ মতে £ অংশের অর্থ হয়,--হে মার্গবিৎ দেবগণ ! হজ্ঞারস্তের পূর্বে 
আপনারা যে পথে অ।গমন করিয়ছিলেন, পুনরায় আপনারা সেই মার্গ বা পথ 

অবলম্বন করিয়া গমন করুন এইরূপে দেবগণকে বিসঙ্জন করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ছে 

মনসম্পতি দেবতাকে সন্বেধন করিঘ়া বলিতে হয়,--দেব্যজন বিষয়ে মনের প্রবর্তক ছে 

মননস্পতি পরমেশ্বর! এই ঘন্ধ আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি ; আপনি এই বজ্ঞকে 

দেবগণে এবং সর্ক্রিয়ার প্রবর্তক বাযুদেনতাতে স্থাগন করুন। এই 'আজ্য স্ছত হউক ।' 
ঈহাই হইল তায্যানথমোদিত তর্ঘ। 

আমরা এই মন্ত্রীকে অতি উচ্চভাবগ্যোতক বলিয়া মনে করি। একটু স্থির-দৃষ্টিতে 
অবলোকন কুরিলে দেখিতে পাঈবেন,_এই মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান্ উদার- 

ভাব গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । সাধক প্রথমতঃ দেবভ|বনিবহকে সন্বোধন করিয়! কহিতেছেন,_- 

“হে দেবভাবনিবহ। আপনারা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানিজ্ঞ । 'আমাদের সংকর্মেচ্ছা বিদ্রিত 

হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।, ইহাতে ছুই ভাব আমিতে পারে। কোনও সাধক 

যদ্দি সংকর্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়৷ থাকেন, তাহা যেরূপ প্্রচ্ছন্নভাবেই অনুষ্ঠিত 
হউন না কেন,--আপনার! অবগত হইয়া! থাকেন। অথবা আপনারাই মজ্জাদি সৎকার্ের 

অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনার! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি স্বমুষ্টিত 
হইয়া থাকে।' ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্বার্দের বিষয়। শেষাংশে সাধকের পরকাস্তিকতা, 
কর্মফলত্যাগ প্রভৃতি নিষ্ষাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক কহিতেছেন,-হে 

দেব, আমার বর্শা যেন প্রা মনের 'একতা অবস্থায় সাধিত হয়। জামি সকল রমর্ফল 
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আপনাতে সমর্পন করিতেছি। আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন। 'বাযুতে 
মিশাইয়া দেন বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়। বায়ু-বিশ্বপ্রাথ সর্বত্রগ ৷ বায়ু বিশ্বের 
হিতের নিমিত্তই সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তীহার সহিত আমার 
এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মিলিত হইলে--আপনি আমার এই স্তন্ত কর্ম্ফলকে বায়ুতে মিশাইলে, 

সেই কর্মফল বায়ুর সহিত বিশের প্রতি “অগুপরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্মফল 
বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্মফল ইচ্ছা করি না। হে দেব! 
আপনি এই কর্ম্ফলকে বারুর স্তায় অন্ত করিয়া অনস্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত 
করুন।” ইহার অপেক্ষা আর উদার নিষফাম মহৎ কামনা মহৎ প্রার্থনা কি হইত্বে 

পারে? আমরা মনে করি, 'অন্থবাকের উপসংহারে সাধক পসর্বকর্্ফলং ত্যক্ত। শাস্তি- 
মাপ্পোতি নৈষ্ঠিকীং_-ভগনাঁনে সকল কন্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরাশাস্তি লাভে সমর্থ 

হইয়াছেন। গীতা-প্রপঙ্গে দেখিতে পাই-_কন্দ্ফল-ত্যাগই প্রধন ধর্মা। কর্মফল ত্যাগই 
ভগবতপ্রাপ্তির (প্রধান হেতুভূত। তাই শ্রীভগবান অজ্ভুনকে বলিয়াছিলেন,_- 
“অখৈতদপ্যশক্তোইসি কল্ত,ং মদ্যেগন।ভিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাশ্ববান ॥ 

ত্বমেৰ শরণং গচ্ছ সর্ধভাঁবেন ভারত । তত্প্রসাদ।ৎ পরাং শাস্তং স্ভানং 'পাপস্তসি শাশ্বতম্ ॥ 

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদধাজী মাং নম্খুরু । মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজনে প্রিয়োহসি মে ॥ 

সর্বধর্মন্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বর । আহং স্ব।ং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যামি মা শুচ ॥” 

ভগবান সেই মর্কণ্মফল তাহাতে সমপণ করিয়। একঘাত্র তাহারই 'আশ্রয় লইতে উপদেশ 
দিয়।ছেন। “কয়েন মনসা না -সব্বভাবে তাহার শরণাগত হইতে পারিলে 'মার ভাবনা 

থাকে কি? মন্ত্র দেই উপদেশই গ্রাদান করিতেছেন । সর্বকর্মফল ভগবানে ন্ন্ত করিয়া 

কারমনোবক্যে--সর্বভ1বে তাহার শরণ এহণ কর; সকল দুঃখের 'গবসান হইবে, সকল 

'আভীষ্ট পূর্ণ হইবে, সন্ধে এঠ উদ্বোধনাই বর্তমান ॥ * (১ক--১প্রপাঠক--১৩অনুবাক )॥ 

চতুর্দশ মন্ত্র । 
( প্রথমোহষ্টকঃ। প্রথনঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দশোহ্মুবাকঃ। ) 

| ূ | 1 
(১) উভ1| বামিন্দ্রাী আহ্বধ্যা উভ| রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ । উতভ। 

দাতারাবিষা৬. ররীণামুভ!। বাঁজস্য সাতয়ে হুবে বাম্। 

* এই অনুবাকের কয়েকটা মন্ত্র শুরুমভূর্বেদ সংহিতায় একটু বূপাস্তরে পরিদৃষট 
হয়। সেই মন্ত্র কয়েকটা; যথা,--(১) “বলুভ্যস্থা” প্রভৃতি; (২) 'অক্তং রিহাণাঃ, 

প্রভৃতি) (৩) “আযুষ্পা প্রভৃতি) (৪) “যং পরিধিং ইত্যাদি; (৫) “সংশ্রাবভাগাঃ 

গ্রভৃতিঠ (৬) “অগ্নেৎদন্ধায়ং' প্রভৃতি $ (৭) “দেবা গাতুবিদো+ গ্রভৃতি। 
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| | | | | 
(২) অশ্রব৬. হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরদত বা ঘ। স্তালাৎ। 

| | | | | 
অথা সোমস্থ। প্রযতী যুবভ্যামিন্্রাগ্লী ভ্তোমং জনয়ামি নব্যমৃ। 

| | ূ | | 
(৩) ইন্দ্রাী নবতিং পুরো দাসপত্বীরধূনুতং | সাঁকমেকেন কন্মণ। ! 

| | | 
(8) শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্োক্দ্রাগ্লী বৃত্রহণ| জুষেথাম্। উতভা 

ূ ] | ূ | 
হি বা৬ শ্ুহব। জোহবীমি ত। বাঁজ৬ সগ্ভ উশতে ধেষ্ঠা। 

| ূ 
(৫) বয়মু তব পথম্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পুষন্নযুজ্যহি 

০ শত 

| | ূ | 
(৬) পথম্পথঃ পরিপতিং বচন্য। কামেন কৃতে। অভ্যানডর্কম্। 

| | | 
স নো রাসচ্ছ্রধশ্ন্দ্রাগ্র! ধিযংধিয়ঞ সীষধতি প্র পুষা। 

| | | | 

(৭) ক্ষেত্রস্ত পতিনা বয়ঞ হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং 

মা | | 
পৌঁষযিত্বা স নঃ স্বড়ীতীদুশে | 

| ূ | | | | 
(৮) ক্ষেত্রন্ত পতে মধুমন্তমূর্শিং ধেনুরিব পয়ে! অস্মান্ন ধুক্ষ। | 

| ূ ] | | 
মধুশ্চতং . ঘ্বতমিব  স্বপুতম্বতম্ নঃ পতযো৷ হৃড়য়ন্তয ৷ 
রড ত ক 



৩১০ যজুর্বরেদ-সংহিতা । [প্রথম কা, প্রথম অষ্ক'। 

ৃ | | .. | 
(৯) অগ্নে নয় স্পথা রায়ে অল্মান্গিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। 

| | | | 
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনে। ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম। 

| ূ | 
(১৭) আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছরুবাম তদনু প্রবোটম্। 

| 
অগ্নির্বিিদ্বানত্দ যজাত সেছছু হোতা সে! 

| | 
অধ্বরান্থস খতন কল্সয়াতি। 

| | | | 
(১১) যদ্ধাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো । মহিষ 

] 
ত্ব্রেযিত্বদ্ধাজা উদীরতে। 

| | | 
(১২) অগ্নে ত্বং পারযা নব্য অস্মান্তস্বস্তিভিরিতি ছুর্গাণি 

| | | | | 
বিশ্বা। পৃশ্চ প্রথ্থী বহুল! ন উব্বাঁ ভব! 

| 
তোকায় তনয়ীয় শং যোঃ। 

. | | ূ 
(১৩) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্্েঘা। ত্বং যজ্ৈষীভ্যঃ | 

এ ৮ আজ প্ টুর ৯ - - 



১ গ্রপাঠফ, ১৪ অনুবাক'। ] কষ্$-বজুব্ধেদ-সন্ু ণ ৩5%. 

| 1 | . | ] 
(১৪) যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিছুষাং দেবা অধিদুষ্টব্াসঃ। 

| | | | 
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণীতি বিদ্বান্যেভির্দবা৬. খতৃভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥ 

ধী ৬৬ 
রঃ 

পদ-্পাঠঃ | 

| | 
(৯) উভা। বাম্। ইন্জাী ইটা ী। আহ্বধৈয। উভা। রাধসঃ। সঙ্চ। 

পাটি ও হা পাত এ চে 

| | 
মাধয়ধ্যে। উভা। দাতানৌ। ইযাম্। রয়ীগাস্। টড 

| | 
বাজস্ত। সাতয়ে। হুবে। বাম্। 

| | | | |. 
(২) অশ্রবম্। হি। ভুরিদাবত্তরেতি ভূরিদাবৎ--তরা। বাম্। বিজাঁমাতুরিতি 

| | 
বি-জামাডুঃ। জী বা। ঘ। শ্তালাৎ। অথ। সোমস্ত। গ্রযতীতি ৮৯ 

1 

যুবভ্যামিতি যুব--ভ্াম্। 

| | 
(৩) জর ইটা স্তোমম্। জনয়ামি। নবাম্। ধা হী 

| | | | | 
চা পুরঃ। ফাপনগীরিতি দাস__প্ীঃ | অধুসূতদূ। সাকদ্। একেন। কর্শণ]। 

| | 
(৪) ্ী নু।. স্তোমস্। তি লা আগ জা ই 



৩১২ যজুরবেরদ-সংহিতা | | প্রথম কা, প্রথম জইক। 

| | [ এ | 
অন্নী। বৃত্রহণেতি বৃত্র--হনা। . জুষেথাম।. উভা। হি। বাম্। স্ৃহবেতি 

| | | | 
স্ব--হবা। জোহবীমি। তা। বাজম্। সম্ঘঃ। উশতে। ধেষ্ঠা। 

| | 
(৫) বয়ম্। উ। ত্বা। পথঃ। পতে। রথম্। ন। বাজসাতয় ইতি বাজ--সাতয়ে। 

ধিয়ে। পুষন। অযুজাহি। 

| . | | | | ৬) পথম্পথ ইতি পথ;--্পথঃ | পরিপতিমিতি পরি-_পতিম্। বস্তা । কামেন। কৃতঃ। 
ও খর গ্রউি প্রচ ও ক কিক 

| ূ ূ 
অভীতি। আনু । অর্কম্। সঃ। নঃ। রাসৎ। শুরুধঃ। চক্দরাগ্রা উতি চন্জ__ 

খা পদ ব্য গত গড গার ০০০ 

॥ ূ ূ 
অগ্রাঃ। ধিয়ংধিয়মি(ত পিয়ং-ধিয়মূ। লীষধাতি। প্রেতি। পুষা। 
গু ঝরা কিছ পাচ প্র (০৮ ঝরে 

(৭) ক্ষেত্রস্ত। পতিনা। বয়ম্। হিতেন। হব। জয়ামসি। গাম্। অশ্বমূ। 

| ূ 
পোষয়িতু(। এতি। সঃ। নঃ। মুড়াতি। ঈঘৃশে। 

| | ূ 
(৮) ক্ষেত্রস্ত। পতে। মধুমস্তমিতি মধু-মস্তম্। উর্শিম্। ধেনুঃ। ইব। 

| | ূ | . 
পয়ঃ। অন্মান্থ। ধুক্ষ। মধুশ্চ তমিতি মধুঁ্চতম্। স্বতম্। ইব। 

ূ ] | . 
স্ুপৃতমিতি স্থ-পুতম্। খতন্ত। নঃ। পতয়ঃ। মৃড়য়ন্ত। 

|| | | | 
(৯) অগ্নে। নয়। সুপথেতি হু-্পথা। রায়ে। অশ্মান্। বিশ্বানি। দেব। 



১ প্রপাঠকঃ ১৪ অন্ুবীক। ]  কৃষ্ণ-যভূর্বেরবদ-মক্জু | ৩১৩ 

র | 1 
বয়ুনানি। বিদ্বান্। যুযোধি। অস্মৎ। জুভ্রাণম্। এনঃ। ভূ়িষ্ঠাম। তে। 

1 

নমউক্তিমিতি নমঃ_উক্তিম। নিবেন 

ূ ূ | ] 
(১০) এতি। দেবানাম। অপীতি। পন্থাম। অগন্ম। বৎ। শরুবাম। তৎ। 

শি এটি রঃ প্রা গর 

অন্বিতি। প্রবোঢ,মিতি প্র বোঢ়ম্। অগ্রিঃ। বিদ্বান। সঃ। যজাৎ। সঃ। 
গু টি আরা 6 শসিহিল আআ ৮ জট 

ৰ 
ইতৎ্। উ। হোতা। সঃ অধবরান্। সঃ। গ্কাতুন্। কক্পয়াঁতি। 

| | ণ 
(১১) যৎ। বাহিষ্ঠম। তত অগ্নয়ে। বৃহ। অচ্চ। বিভাবসো ইতি বিভা--- 

সস চে আত বক ওই স্পস্জ 

টির ] | 
বসে।। মহিষী। ইব। তব! রনিঃ। ত্ৃৎ্। বাঁজাঃ। উদ্দিতি। ঈরতে। 

| | 
(১২) অগ্নে। ত্বম। পারয়। নব্যঃ। অন্মন্। ন্বস্তিভিরিতি স্বস্তি--ভিঃ। 

ূ ৃ ূ | 
অতীন্তি। দুর্গানীতি ছুঃ_গানি। বিশ্বী। পুঃ। চ। পৃথখী। বহুলা। 

ূ 8 ৰ 
নঃ। উব্বী। ভব। তোকায়। তনয়ায়। শম্। যোঃ। 
আনল ভর 

| 1 
(১৩) ত্বমূ। অগ্নে। 'ব্রতপা ইতি ব্রত--পাঃ। অসি। দেবঃ। এতি। 

] সি রর 

মর্তযেমু। ,আ। ত্বম। যজেযু। উড্যঃ। | 
ক রে টি এ 

কধস্যুরেরদ-.-৪ ৪ 

চক 
সী 
পচ 



৬১৪ যজ্র্বেবেদ-সংহিতা | [প্রথম কাও) প্রথম অষ্টক। 

| | 
(১৪) যৎ। বঃ। বয়ম্। প্রমিনামেতি প্র-মি নাম। ব্রতানি। বিছ্ষাঁম্। 

ৃ | | | 
দেবাঃ। অবিদ্ষ্টরাস ইত্যবিহঃ--তরাসঃ। অগ্নিঃ। তঙৎ। বিশ্বম। এতি। 

| 1 
পৃণাতি। বিহ্বান। যেভিঃ। দেবান্। ধ্তুভিরিত্যতু--ভিঃ। কল্পয্াতি ॥ ১৪ ॥ 

ধা না 
০ 

মন্্ানুসারিণী-ব্যাখ্যা | 

১। হিন্ত্রাী” (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ !) “বাং (ধুবাং ) 'উভাঃ (উভৌ ) 
'আহুবধ্যা” (আহুবধ্যৈ, আহ্বাতুমিচ্ছামি ইতি শেষঃ)) “উভাঃ (যুবাং উভৌ ) “রাঁধসঃ 
সহঃ (হবিলরক্ষণেন ধনেন সহ, অস্মাকং আরাধনয়! সহ ইতি ভাবঃ) “মাদয়ধৈব” 
(মাদয়িতুং হর্ষক়িতুং বা সঙ্কল্পকিস্তে ইতি শেষঃ)) যতঃ ন্উভা” (উভৌ যুবাং) হ্যাং, 
(ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানাং অন্নানাং ইতি যাবৎ) “রয়ীণাং (পরলোকে পরমার্থ- 

প্রদানাং ধনানাং ইতি ভাবঃ) দ্দাতারা” € দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ ) ভবথ ইতি 
শেষঃ। অতঃ “উভাঃ (উভে।) “বাং (যুবাং) 'বাঁজন্ত (ইহলোকে শক্তিজ্ঞানপ্রদস্ত 

পরলোকে পরমার্থপ্রাপকম্ত ইতি ভাবঃ) “পাতয়ে (লাভায়, দানায় বা) “ছুঝে। 

(আহ্বর়ামি )। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইন্দ্রীীরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতং। শক্তিজ্ঞানঞ্ 
অন্মভ্যং প্রযগ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 

২। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ! “বাং, (যুবাং) “ভূরিদাবত্তরা” ( প্রকষ্টদান- 
শীলৌ ইত্যর্থঃ) "অশ্রবং হিঃ ( ইত্যেবং অশ্রৌষং, শুণৌমি বা); ণউত ঝা ( অপিচ * 

“বিজামাতুঃ (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদক্রিতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ ) শ্তালাৎ (শালাৎ, 
গৃহাৎ হ্ৃদয়াৎ ইতি ভাবঃ) "ঘা (রিপুণাং হস্তারৌ ভবথঃ ইতি ভাবঃ)। “অথ, 
( অনস্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) “ইন্দ্রাণী ( জ্ঞানৈশ্্যযাধিপতী 
হে দেবৌ 1) তযুবভ্যাং (যুবাভ্যাং ) “সোমন্ত' (সত্বভাবন্ত--অংশঃ ইতি যাবৎ) পপ্রযতী, 
(উৎসর্গায় ) “নব্যং ( অভিনবংচিননৃতনং ইতি ভাবঃ) “ন্তোমং (স্তোত্রং--মন্ত্রং ) 
'জনয়ামি' (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ )। মন্ত্রোয়ং দেবমাহাত্মখ্যাপকঃ 
প্রার্থনামূলকঃ সঙ্ল্পহ্চকশ্চ। তাৎপর্ধ্যার্থঃ__দেবৌ পরমদাতায়ৌ শক্রনাশকৌ। চ। হৃদি 
তয়োঃ প্রতিষ্ঠার্থ, অহং সঙ্কল্পবন্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ। 

৩। হঙ্জাগী” (শক্তিজ্ঞানগ্রদারকৌ হে দেবৌ 1) যুব! পাসপদ্ধীঃ (সৎকর্ণণাং 
উপক্ষরিতূণাং শব্রপাং ইতি যাবৎ) 'অধুস্ুতং ( অধ্যুষিতং .ইত্যর্থ। ) “নবতিং” ( বছ- 
সংখ্যাকং) "পুর£ (গৃহং ) অথবা "নবতিং পুব$ ( মবন্ধারবিশিষ্টং অসংখ্যপক্রপরি- 



১ গ্রপাঠক, ১৪ অনুবাক | ] কৃষ্ণ-যজুর্রেদ-মন্ত্র | ৩১৫ 

বোষ্টিতং অল্মাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যন্বা-_সর্বান্ শজন্ নাশকিত্বা নবদারবিশিষ্ঠ 
দেহরপং গৃহং রক্ষসি পালয়সি চ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ )। তন্মাৎ “কর্দণা ( শক্রনাশরূপেণ মহৎ 
কর্দণা ইত্যর্থঃ, য্া-সর্বাধু কর্মন্ ইতি ভাবঃ) “একেন, ( অদ্ধিতীয়ত্বেন, অধিতীয়ৌঃ যুবাং 
ইতি যাবৎ ) “সাকং” (যুবয়োঃ মহিমানং পাঁরং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যহ্থা--অশেষমহিমা্ধিতৌ 
ভবথঃ ইত্যর্থঃ )। মন্ত্রোয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অত্র ভগবতঃ মহিম! প্রদর্শয়তি। 

সর্বকর্শসম্পাদকঃ সর্বেষু কর্মস্থ বি্বমান্ পরমেশ্বরঃ সর্বান্ সংকর্ণন্থ নিয়োজয়তি। তশ্মিন্ 
কর্মণি শত্রমাশং সম্ভবতি। এবং সতি শত্রনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্তিং 
প্রখ্যাপয়তি ভগবস্তং চ প্রাপ্পোতি ইতি ভাবঃ। 

৪। 'বৃত্রহণা” ( সর্ধশক্রনীশকৌ হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ !) যুবাং “অগ্* (অশ্মিন 
দিনে, সর্বশ্মিন কালে ইত্যর্থঃ, যদ্বা-_অম্ম(ভিরনুষ্ঠিতে অশ্মিন কর্্মণি--সর্বন্মিন্ কর্্মণি 
ইতি ভাবঃ) শশুচিং (প্রকষ্টং বিশুদ্ধং, যদ্বা--ভক্তিসহযুতং ইতি ভাবঃ ) “নবজাতং 
( চিরনূতনং ) “স্তোমং, (স্ততিং, সগ্ভাবসমন্বিতং সৎকর্ম ইতি ভাঁবঃ ) “জুষেথাং (গৃহ্থীতং )। 

বাং (যুবাং) “উভে? ।উভৌ) "হি" (নিশ্চিতং) “মুহবা, (প্রকষ্টহবিদ্দীয়কৌ, সন্তাব- 

প্রবর্ধকৌ ইত্যর্থঃ) ভাতং ইতি শেষঃ। অতঃ যুবাং উভৌ। “জোঁহবীমি” ( পুজয়ামি, 
হৃদি প্রতিষ্ঠায়ামি ইত্যর্থঃ || “তা+ (তো উভৌ ঘুনাঁং) “উশতে ( মোক্ষকীমিনে সাধকায়,--. 

তন্ত মঙ্গললাধন।র ইত্যর্থঃ ) “সগ্ঘঃঃ ( নিত্যকালং ত্বরয়া বা) “ব(জং ( অভীষ্টং-_শ্রেষ্ঠং পরমার্থং 

ইতি ভাবঃ) “ধেষ্টা” (ণ্বায়তং ইতার্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ করুণাং 

বিনা কোইপি তৎপ্রসাদং লব্ধং ন শরুোতি। অতি অভাজনোহপি যদি ভগব্্নুসারী 

ভবেৎ নিশ্চিতমেৰ সঃ পগিজ।ণং লভতি। অতঃ প্রার্থন-জ্ঞ।নেন কর্মমশক্ত্যা চ সর্বশত্তে- 

রাধারস্ত ভবগতঃ করুণাং লব্ধ পরাগতিং প্রাপ্ম্য/মঃ ইতি সঙ্বননঃ | 
৫। “পথম্পতে” ( সম্মার্সপালক, সংপথি প্রবর্তক ঝ ইত্যর্থঃ) প্পুষন্” (পোষক, 

সছাবপোষক হে দেব দেবভান বা! ) “বয়ং (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ) “বাজসাতয়ে” (পরমধন- 

প্রাপ্তয়ে) “ধিয়ে (সদ্বুদ্দিলাভায়, আত্মজ্ঞানজননায়) অথবা “বাজসাতয়ে” (পরমধন- 

প্রাপকে ) পধয়ে (সতকর্ণি ) 'রথং ন (রথমিব সংবাহকঃ পরিত্রীণকারকঃ-_বদ্ব। ভগবৎ- 

প্রাপকঃ ষথা ভবসি তথা) “খা” (ত্বাং) “অযুজ্বহি (নিয়োজয়ামি )। মন্ত্রোয়ং আত্মো- 

দবোধকঃ। মম কর্ম যথা পর.র্থপ্রাপকং ভবতি তথা তং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্থল্পঃ। 

৬। (ক) পথম্পথ* (সর্বন্ত শোভনমার্গস্ত) “পরিপতিং, (অধিপতিং, শ্রেষ্ট- 

পথপ্রদর্শকং ইত্ার্থঃ) “অর্কং, (সর্ব্রষ্টারং, সর্ধেষাং আকাজ্জণীয়ং) তং দেবং দেবভাবং 
বা “কামেন” (কর্মফলদানেন, তমুদ্দিগ্ত কর্ম্ফলং সমপরিত্বা ইতি যাবৎ) “কৃতেঃ 

( কর্মফলসমর্পণেচ্ছয়। প্রেরিত; অহং) “বচসা” (জ্ঞানভক্তিসমন্থিতেন স্তোত্রেণ কর্ম 

বা) “অভ্যানট, ( অভিব্যাপ্তবানন্সি, প্রাপ্োয়ি 'ইতি ভাব:। প্রার্থনামূলক আত্মোঘোধকঃ 
অয়ং মন্ত্ঃ। কর্মফলপ্রদানেন ভগবৎসন্মিলনলাভঃ অত্র স্চয়তি। ভাবার্থঃ-সর্ববকর্ণা- 

ফলং ভগরতি সংন্তস্ত অহং তদন্ুগ্রহং লভেয়ং। 

(খ) অপি, “সঃ (সঃ চ সন্গার্গপালকঃ দেবঃ) “নঃ (অন্মাকং). উিরধ্ঃ 



৩৯৬ যজুর্ধবেদ-সংহিতা। [প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক। 

(শক্রপ্রতিবন্ধকং ) “চন্রাগ্রাণ (চন্্রবৎ পরমানন্দসাধকং ইত্যর্'ঃ ) “রাস (পরমধনং ইতি 
ভাঁব:) প্রষচ্ছতু ইতি শেষঃ। অথবা, “ম% (সঃ চ গোষকঃ ভগবান-_-তননগ্রহেণ ইতি 
ডাবঃ) রঃ, ( অন্মাকৎ ) শিরুধ$ (শক্রপ্রতিবন্ধকঃ ) “চন্ত্রীগ্রা চেন্দ্রবং পরমানন্দদীয়কঃ 

শুদ্ধসত্ব ইতি যাবৎ) রাস (পরমধনপ্রাপকঃ ) ভবতু ইতি শেষঃ। অগিচ সঃ “পুষা, 
(স্াবপোষকঃ দেবঃ) “ধিরং ধিয়ং | অন্মদীয়ং সর্বং সৎকর্ম প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 
গসীষধাতি' (প্রসাধয়তু )। মস্ত্রোহয়ং 'প্রার্থন।মুূলকঃ | ভগবদন্ুগ্রহেণ অম্মাকং কর্ম 
নুফলসমন্থিতং ভবতু ৷ অক্মান্ সংপথি 'গরবর্তয়িত্বা সঃ ভগবান অন্মাকং শক্রপ্রতিবন্ধকং 

পরমানন্দপ্রুদং পরমধনং প্রযচ্ছতু--ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ | 
৭। গহিতেনেব ( সর্কপ্রাণিনিতার, বিশ্বহিতকামনয়। উদ্বুদ্ধ; সন্ ইত্যর্থ;ঃ) “বং 

( অর্চকীঃ বয়ং উতি যাবৎ) কক্ষেত্রমন্ত পতিনা” ( হৃদ্রূপন্ত ন্সেত্রস্ত স্বামিনঃ ভগবতঃ 

অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) গাত (জ্ঞানজ্যোতিং) “অশ্বংখ ( কর্দশক্তিং ইতি ভাবঃ) 

'জয়ামসি* ( জয়ামঃ, লভাম ইতভার্থঃ)। “সঃ (সঃ ক্ষেত্রস্ত পতিঃ পরক্রহ্মঃ ইতি ভাঁবঃ) 
€পোষয়িত্বা” (সদ্াবাদিভিঃ প্রবর্ধযিত্বা ) “ঈদৃশে (জ্ঞানশক্তিদানেন ইতি ভাবঃ) “নঃ 

(অন্মান্) “মুড়াতি (স্খয়তি, পরমন্তখং প্রষচ্ছতু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনা- 
মুলকঃ। অন্মাকং জ্ঞানং কর্মশভ্িং চ অন্মাকং পরমস্ুখহেতুভৃতৌ ভবতং ইতি ভাবঃ | 

৮। “ক্ষেত্রস্ত তে” (হ্বদ্রূপন্ত আধারন্সেত্রস্ত স্বামিন হে ভগবন্!) “ধেনুঃ পয়ঃ ইব? 

(ধেনুঃ যথা পয়ঃ দোদ্ধি তথ) ত্বং “অন্মান্থ ( প্রার্থন।পরায়ণেষু অন্মাজ ইত্যর্থঃ) মধুশ্রতং 
(মধু ইৰ ু হুন্ম,হুক্ষরণশীলং, মধুআবি ইত্যর্থঃ ) প্ঘতমিব সুপূতং, (ঘ্বৃতমিব কলুষরহিতং বিশুদ্ধং 
ইত্যর্থঃ ) নধুমন্তং' ( পরম।নন্দপ্রনং ) “উর্দিং ( শুদ্ধসত্বপ্রবাহং ) “ধুক্ষ+ ( দোগ্ষি, সম্পাদয়তু 

ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে ভগবন্! থতনত (সতকন্মণঃ ) “পতয়ঃ (অনুষ্ঠাতারঃ 

অন্মান্ ইতি ঘাবৎ) “ঘুড়য়ন্থ, ( সুখয়তু,_নিত্যমন্ম।ন্ রক্ষতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং 

প্রার্থনীমূলকঃ। প্রার্থনার়াঃ ভাবঃ-_ভগবান অন্ম/ন্ সছ্ঠাবসমন্থিতান করোতু এবং সঃ 

শুদ্ধসত্ব্ঃ অস্মাকং সুখহেতুভৃতঃ ভবতু। 

৯। “অগ্নে (প্রজ্ঞানরূপিন হে ভগবন্! ) পবিশ্বানি” (সর্ববাণি) “দেব (দানাদি- 

গুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধসবজনকানি) “বধুনানি, (প্রক্ুষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বাঁ 

কর্মমমার্গান্ ইত্যর্থঃ) “বিদ্বান্9 (জানানঃ, বেদফ্িতারঃ _সর্ধজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাব) ত্বং 
'অস্মান্ত (তব শরণাগতান্ উপাঁপকান্ ইত্যর্থ ) “রায়ে ( পরমধনদানায় ) “ুপথা; 
( শোতনমার্গেণ) নক, (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ)। ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং 
প্রমাণং নান্তি। সঃ ভগবান অস্মান্ সন্মার্গেণ পরিচালয়তু সৎকর্ম্াণি চ নিষোজয়তু ইতি 
ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! “অন্ম্ (মত্বঃ, মদনুষ্ঠিতিভাঃ আরব্ধকর্ণেভ্যঃ ইত্যর্থ;) 

স্তহুরাণং' ( কুটিলীকর্ত,মিচ্ছন্, অভিলধিতক্রিয়াবিঘাতকং ইতি যাৰ) “এনং,' (পাগং) 
'যুযৌধি (বিষোজ, পৃথকৃকুক ইত্যর্থ))। কিঞ্চ হে দেব! "তে, (ত্বদর্থ, ভবৎ- 

্রীত্্থং) “তুয়িষ্ং (বহুলতমং, প্রভৃতং ইত্যর্থঃ) “নম উক্তিং ( নমন্র্মণ! সহ্যুতং 
স্ততিবাক্যং) “বিধেম, ( পরিচরেম, উচ্চারয়েম বধমিতি শেষঃ)। নল হিসংকর্দবাধকানাং 
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অন্তি। প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সর্কে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্সোস্তি । 
অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃহে ভগবন্! অন্মাকং সৎকর্ণঃ বিরৌধিনঃ অস্তঃশক্মন্ বিনাশয় 
সস্ভীবোন্মেষণেন চ অভীষ্ফলং প্রযচ্ছ। 

১০। “দেবানাং' ( দেৰ্ভাবানাং স্বভৃতং ইত্যর্থঃ ) "পন্থাং, € শোভনমার্গং ) অপি “ষ্ৎ 

(যথা) 'অগন্ম” (প্রাপ্তবন্তঃ ভবেম, প্রাপ্প যম ইত্যর্থঃ) তথা বয়ং “শরুবাম € শর মঃ 

সমর্থাঃ ভবাম )। যেন কর্মসম্পাদনেন বয়ং দ্েবাণ গাম, তত (তত বন্দ) ণ্অনুঃ 

(অন্ুত্রমেণ, গ্রক্ুষ্টজ্ঞানেন ভর্তিমমগ্িতেন চিন্তেন অবিচ্ছেদেন চ ইতি ভাবঃ ) 'প্রবোচুং 
( প্রকর্ষেণ সমাপ্তিং গ্রাপয়িতু সম্পাদয়িতুং বা সমর্থাঃ ভবাম-বয়মিতি ইতি শেষঃ। তদনস্তরং 

বিদ্বান” (তং পন্থানং জানানঃ, বেদয়িতারঃ ইত্যর্থঃ ) সঃ "অগ্নি (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান ) 
জাত (দেবানাং প্রীতিসাধকং দেব্যজনং বিজ্ঞপয়তু ইতি ভাবঃ)1 “সেং উ, (সঃ খলু 
জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ ) “হোতা” ( দেবানাং আ্বাতা, দেবভাবজনয়িতা ইতি ভাবঃ ) ভবতি; 
অতঃ “দঃ (সঃ দেব?) ঞখতুন্ (যজ্ঞান্, সংকর্্মাণি ইত্যর্থঃ ) “অধ্বর/ন” ( হিংসারহিতান্, 

শত্রে।রপদ্রবরহিতান্) “কন্পয়াতি” (করোতু ইতি ভাবঃ )। অযং মন্ুঃ সর্থর্নীজ্ঞাপকঃ 

প্রার্থনামূলকশ্চ। প্রথমার্দে সঙ্ষল্পঃ শেষাদ্ধে প্রার্থনা বর্তেতে । প্রাথনায়ঃ ভাব জ্ঞানদেব 

অন্ম(ন সৎপথি প্রবর্তরতু । তদনুগ্রহেণ 'অন্মাকং অন্তঃশত্রন বিনাশং ধান্ত। তেন সৎকর্ম" 
সাধনেন বরং পরমাভীষ্ং লভেম। 

১১। ৎঃ (সংকম্ম ) “বাহিষ্ঠং (বোট তমং, স্ছাৰবর্ধকং ভগবৎগ্রীতিসাধকং চ) “তত 

( তৎ সৎকর্ম ইত্যর্থঃ ) “অগ্রয়ে* (প্রজ্ঞানস্বরূপাঁয় ভগনতে--ভগবংগ্লীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) সম্পা- 
দরিতুমর্থতি । “বিভ।বসো” (পরমধন[ধিপতে হে ভগবন্ 1) অস্মভ্যং “বৃহৎ ( শ্রেষ্ঠধনং ) “অর্চ 

( প্রধচ্ছ)। “তব (ত্বত্ত; সকাশাৎ) “নহিষী” (মহতী, পরমার্থদারকং) “রয়িঃ (ধনং) 

উনীরতে' ( উদ্গচ্ছতি ); অপিচ, ত্বৎ' ( ত্বস্তঃ সকাশ।ৎ ) “বাজা” (অন্ন(নি, বলপ্রাণরূপাণি 

ইতি ভাবঃ) উদ্গচ্ছতি ইতি শেষ; । ভগবান সর্বেধাং অবীপঃ পরমধনবিধাতা। যঃ যৎ 

কাময়তি, ভগবদনুগ্রহেণ সঃ তৎ প্রার্োতি । ভগবতঃ মহিমহিয়ঃ পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ। 

১২। “অগ্নে (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! ) ত্বং “অম্মান্ (তব শরণাগতাঁন উপাসকান্ 
অন্ম]ন্ ইতি ভাবঃ ) “পারয়া” (ভবাব্িপারে__-নয়তু ইতি ভাবঃ)। “নব্য£ ( চিরনৃতনৈঃ স্তৃতিভিঃ) 

অপিচ 'ন্বস্তিভিঃ (অত্যন্ত পুজিতৈঃ যক্তা দিস।ধনৈঃ__মস্মাভিঃ স্বনষ্ঠিতেন সৎকর্ম্রণা ইত্যর্থঃ ) 
পরিতুষ্টঃ সন্ “বিশ্বা (বিশ্বানি সর্বাঁণি) “ছূর্গীণি (ছূর্গমনাঁনি, পাপানি ইত্যর্থঃ) “অতি 

পরয় ( অতিক্রাময়_-অন্মান ইতি ভাঁবঃ)। কিঞ্চ ভবদনুগ্রহেণ “নঃ (অন্মাকং) “পু$' 
(শত্রোরবরোধকং হুর্গং_সামর্থ্যং ইতি ভাব) পৃথী (পৃথুতরং-বছলং ইত্যর্থঃ) ভবতু 
ইতি শেষঃ । অপিচ "ন+ (অন্মাকং) উব্বা” (নিবাসস্থানং-_পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) 
বিস্তীর্ঘ ভবতু । কিঞ্চ ত্বং “ন+ (অন্মাকং ) “তোকায় তনয়ায়' ( সন্ভাববর্দনায় ইতি ভাবঃ) 
শিং যোঃ” (স্থথসম্বন্ধযুতঃ ) “ভবা” ( ভবতু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান 
অন্ম/কং মঙ্গলং বিধায়তু অস্মান্ প্রতি করুণাং প্রকাশয়তু ইতি ভাবঃ। 

২৩1 "অগ্নে (জ্ঞানময় হে ভগবন্! ) “ত্বং দেব$ (গ্যোতামানত্বং, স্বপ্রকাশিস্তং ) “আ৷ 
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মরতে ( মনুষ্যপ্য্স্তেযু সর্ধপ্রাণিষু ) 'ব্রতপা” (সৎকর্ণঃ পাঁলকঃ) “অসি” ( তবি ); 
তথা "ত্বং আ” (ত্বং সমস্তাৎ, সর্বতোভ|বেন ইত্যর্থঃ) “ষজ্ঞেযু, (সংকর্মন্থ ) “ঈড়্য» 
( পুজিতব্যো৷ ভবসি )। সর্ধকর্মস্থ জ্ঞানদেবদ্য প্রভাবঃ বিদ্বতে ইতি ভাবঃ। 

১৪। “বিছুষ্টরাস£ ( ভগবৎকম্মানভিজ্ঞাঃ অকিঞ্চনাঃ ইতি ভাবঃ ) বয়ং ( শরণাগতাঃ উপা- 
সকাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) “নঃ, (যুম্মকাং সন্বন্ধি) 'ব্রতানি' ( কর্ম্মাণি--কর্ধস্থ ইতি যাবৎ ) 
“বিছ্ষাং' (ভবতাং জানতাং কিন্তু অম্ম।কং অজানতাং ইতি ভাবঃ ) য (যেৎকিঞ্চিৎ ) প্রমিণাম, 
( প্রহিংসিতবস্তঃ_-প্রত্যবায়ং সংজনয়াম, ক্রটিবিচ্যুতিং সঙ্টয়াম ইতি ভাবঃ) “বিদ্বান? ( এতৎ- 

সর্বং জানানঃ_সর্বজ্ঞং ইতি ভাবঃ) “অগ্নি ( জ্ঞানময়ঃ তগবান ) “তত (স্বিষ্টকতং ) 
“বিশ্ব ( সর্বং কর্মজীতং প্রত্যবায়ং ক্ুটিবিচ্যুতিং চ ইতি ভাবঃ ) "আ পৃথাতি' (সর্ধপ্রকারেণ 
পূরয়তু )। অকিঞ্চনাঃ বরং অজ্ঞানাং যর্দি বা মোহাৎ ভগবৎকর্মস্থ যকিঞ্চিৎ প্রত্যবায়ং 

ক্রটিবিচ্যুতিং সংঘটয়ামি, ভগবান তত সর্বাং ফলদ্মসিততং পরিপূর্ণং করোতু ইতি ভাবঃ। 'অপিচ, 
যেভি$ “খতুভি£ (যেষু কর্স্থ বদপি 'শ্লানিং ভধতি ইতি যাবৎ) “দেবান? (সর্ব দেবাঃ) 
তৎসর্বং আপুরয়তু ইতি পেষঃ। 'আন্ং মগ্রঃ গ্রতাবায়পরিহারমুূলকঃ।  প্রত্যবায়েইপি 
ভগব্দনুগ্রহেণ কর্ত্ম ফলসমঘিতং ভপতি শতি ভাবঃ। (১ অষ্টক--১ প্রপাঠক--১৪ অনুবাক )। 

বঙ্গানুবাদ । 

১। শক্তিজ্ঞন প্রদায়ক হে ইন্দ্রাগ্রীদেবত।! আপনাদের উভয়কে 
আহ্বান করিতে (পুজ। করিতে ) ইচ্ছ। করিয়াছি ; আপনাদিগের আরাধনা- 
রূপ ধনের দ্বার। আপন।দিগকে আনন্দিত করিব সঙ্কলল করিয়াছি ; আপনার! 

উভষে ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদ অন্নের এবং পরলোকে পরমার্থপ্রদ 

ধনের দাত। হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কেই, জয়-দানের জন্য আহ্বান 

(পূজা) করিতেছি । (ভাব এই যে,_জ্ঞানশক্তি প্রদায়ক ইন্দরাপীদেবদ্ধয় 
পরিতৃপ্তিলাভ করুন এবং আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন ) 

২। শক্তিপ্রদায়ক হে দেবছয়! আপনার! প্রকুষ্টদানশীল-_-এইরূপ 
শুনিযাছি ব৷ শুনিতে পাই ; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাঁদয়িত। হইতে 
অর্থাৎ বিশিষ্টধনপ্রদাতা৷ হৃদয়রূপ গৃহ হইতে আপনারা রিপুশক্রদিগের 
হস্তারক হয়েন। অনন্তর অর্থাৎ আপনার তাদৃশ গুণোপেত জানিয়া, 
জ্ঞানের ও এখর্যের অধিপতি হে দেবদ্বধয়! আপনাদিগের জন্য সত্তভাবের 
ংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি, 

ঠত রাখিতেছি। ( এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ত্য-খ্যাপক। প্রার্থনামূলক 
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এবং সঙ্বল্পসূচক ৷ তাই প্রার্থনা এই যে,__দেবছয় পরম দাতা ও শক্রু- 

নাশক ; হৃদয়ে তীহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সন্বল্পবর্ধ হইতেছি )। 
৩। জ্ঞান ও শক্তি-দায়কহে দেবদ্বযু! আপনার! সতকর্ম্ের উপক্ষিত! 

( প্রতিবন্ধক ) শক্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শক্রপুরীকে (ভাব এই যে,_- 

নবদ্বারবিশিষ$ অসংখ্য-শক্রপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে ) 
সকল শত্রনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন করেন। শক্রনাশরূপ কর্মের দ্বারা 

অদ্থিতীযত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্মে অদ্ভিতীয় 

আপনারা উভয়েই অশেষ মহিমান্বিত হয়েন। (মন্ত্রী নিত্যসত্যমূলক । 

মন্ত্রে ভগবানের মহিম। প্রদশিত হইয়াছে । সকল কর্মের মধ্যে বিদ্যমান 

সণুকর্মসম্পাদক পরমেণ্র সকলকে সৎকর্ম নিয়োজিত করেন। তাহাতে 

সতকর্ম্মসাধনে শক্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। শক্রনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের 
অশেষ কীর্তি বিঘোঁধষিত হইয়৷ থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রীপ্ত হয়েন )। 

৪1 সর্ববশক্রনাশক হে শক্তিজ্ঞানদায়ক দেবদ্ধয় ! আপনার! সর্ধবকালে 

আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম ( গ্ররুষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তিসহযুত 

সকল সৎকর্ম) চিরনৃতন স্ততি ব| প্রার্থনা ( সম্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম ) গ্রহণ 

করুন (সম্পাদন করুন)। হে দেবদয়! আপনার! উভয়েই প্রকৃষ্ট 

হবিদীয়ক অর্থাৎ সন্ভাবপ্রবর্ধক হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কে পুজ! 

( অর্থাৎ হৃদষে প্রতিঠিত ) করিতেছি। আঁপনারা উভয়ে মৌক্ষকামী 

সাধকের (অর্চনাকারী শরণাঁগত আমাদিগের ) অতীষ্টপূরণ জন্য শ্রেষ্ঠ 

পরমার্থধন প্রদান করুন। (মন্ত্রী প্রার্থনামূলক। ভগবানের করুণ! ভিন্ন 

কেহই তাহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। অতি অভাজনও যদি 

তাহার শরণ গ্রহণ করে, সেই নিশ্চযুই পরিত্রীণ লীভ করে। অতএব 

প্রার্থনা-_জ্ঞানের এবং কর্মশক্তির দ্বারা সকল শক্তির আধার ভগবানের 

করুণা লাভ করিয়া! যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে এইরূপ সঙ্বল্প 

প্রকাশ পাইয়াছে )। 
৫। সনম্মার্গপালক অথবা সৎপথের প্রবর্তক হে পৌষক (সন্ভীব- 

পৌঁষক ) দেব বা দেবভাব! প্রীর্থনীকারী আমরা পরমধন লাভের নিমিত 

এবং সদ্বুদ্ধি লীভের জন্য (অথবা পরমধনপ্রাপক সগকর্ম-সীধনের 

নিমিত) রথের ম্যায় সংবাহক ( অর্থাৎ যেরূপে তুমি রথের ন্যায় পরিভ্রাণ- 



৩২০ যজুর্্বেদ-নংহিতা। | প্রথম কাণ্ড, প্রধম অষ্টক। 

কারক ও ভগবৎপ্রাপক হও, সেইরূপভাবে) তোমাকে নিয়োজিত 

করিতেছি । (মন্ত্রটা আত্মোদ্বোধক। সঙ্কল্প এই যে,-_আমার কর্ম যাহাতে 
পরমার্থপ্রাপক হয়, সেই ভাবে যেন তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারি।) 

৬। (ক) সর্বববিধ শোভনমার্গের অধিপতি অর্থাৎ সর্ধবাশ্রেষ্ঠ সপথ- 
প্রদর্শক সর্বদ্রষট। (সকলের আকাও্ণীয়) সেই দেবতাকে বা! দেবভ।বকে, 
কন্মফলদানে এবং জ্ঞানভক্তি-সমন্ধিত স্তোত্রের বা কর্মের দ্বারা, কম্মফল- 

সমর্পণেচ্ছ আমর! যেন অভিব্যপ্ত করিতে পারি ব৷ প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী 
প্রার্থনামলক ও আত্মোদেধক | সর্ধবকন্মফলসমর্পণে ভগবছসম্মিলন- 

লাভের ইচ্ছা মন্ত্রে সুচিত হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,__সর্ববকন্মীফল 
ভগবানে ন্যস্ত করিয়। যেন তীহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই )। 

(খ) অপিচ, সন্মার্গপালক সেই দেবতা, আম।দিগের শক্রপ্রতিবন্ধক, 
চন্দ্রের ন্যায় পরমনন্দমাধক পরমধন গ্রদান করুন। অথবা, সেই পোষক 

ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের শক্রপ্রতিবন্ধক চন্দ্রবৎ-পরমানন্দদাযুক 

শুদ্ধপত্ব পরমধনপ্রাপক হউক। অপিচঃ সন্ভাবপোধক সেই দেবত। 

অস্মদীয় সকল সংকর্মন ব| প্রজ্ঞ। প্রসাধন করুন। ( মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক । 
ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কন্ম স্বফলমণ্ডিত হউক । প্রার্থনার ভাব 

এই যে,--আমাদিগকে সৎ্পথে প্রবর্তিত করিয়া ভগবান আমাদিগের 
শত্রপ্রতিবন্ধক পরমানন্দপ্রদ পরমধন প্রদান করুন )। 

৭.1 সর্ববপ্রাণির হিতের নিমিত্ত বিশ্বের মঙ্গল-সাঁধনে উদ্বুদ্ধ হইয়। 

অর্চনাকারী আমর। হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিম্বামী ভগবানের অনুগ্রহে যেন 

জ্কানজ্যোতিঃ ও কর্ম্মশক্তি লাভে সমর্থ হই। সেই ক্ষেত্রপতি পরক্রহ্ম 

সন্ভাবাদির দ্বারা প্রবর্ধিত করিয়া, জ্ঞানশক্তিদানে আমাদিগের স্খবর্ধন 
করুন। (মন্ত্রটা প্রীর্থনামূলক। ভাব এই যে, _আমাদিগের জ্ঞান ও 
কন্মশক্তি আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক )। 

৮। হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের অধিষ্বামিন হে ভগবন্! ধেন্ু যেমন 

ছুগ্ধ দোহন (প্রদান) করে, সেইরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের, 
মধ্যে মধুর ন্যায় মুহন্মূহু ক্ষরণশীল, ঘ্বতের হ্যায় বিশুদ্ধ ও পরমানন্দপ্রদ, 
শুদ্ধসত্বপ্রবাহ দৌহন ( উৎপাদন ) করুন। অপিচ, হে ভগবন্! সৎকর্মের 
অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে স্থখে স্থাপন করুন (নিত্যকাল আমাদিগকে ,রক্ষ। 



১ প্রগঠিক, ১৪ অন্থবাক।]  কৃষ্-যজ্র্ববেদ-মন্ত্র | ৩২১ 

করুন )। ( মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভীব এই যে,-ভগবান 
আমাদিগকে সন্ভীবসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগের হৃদিসগ্জাত সেই শুদ্ধসন্ 
আমাদিগের স্থখহেতৃভৃত হউক )। 

৯। প্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! শুদ্ধসত্বজনক দাপ্তিদানাদিগুণযুক্ত 

বিশ্বের সর্বববিধ প্রকৃষ্-জ্ঞানের (প্রজ্জানের) উন্মেষণকাঁরী আপনি আমাদিগকে 
পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে ( সংপথে ) পরিচালিত 

করুন। (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ ব। পরিসীমা নাই। সেই 
ভগবান আম।দিগকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎপথে নিয়োজিত করুন )। 

অপিচ, হে দেব! আমাদিগ হাতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরন্ধ 
কন্ম হইতে অভিলমিত ক্রিয়। প্রতিবন্ধক পাঁপকে বিষুক্ত অর্থাং 
পৃথক করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির নিমিভ নমন্ম্ম-সহযুত 

স্ততিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি । (সংকনম্মের প্রতিবন্ধক শক্রর অন্ত নাই। 

প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শক্রই ধিনাশ-প্রাপ্ত হয়। 

অতএব প্রার্থন-হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্মমের বিরোধী 
অন্তঃশক্রদিগকে বিনাশ করুন এবং সঞ্ভাব উন্মেষণে আমাদিগকে 

অভীষ্ট ফল প্রদান করুন )। 
১০। দেেবগণের স্বভৃত শোভনমার্গ যাহাতে আমর! প্রাপ্ত হইতে পারি, 

আমর! যেন তন্রপ সাধনায় সমর্থ হই । (যে কন্ম সম্পাদনের দ্বারা আমর! 

দেবগণহ্ক পাইতে পারি, প্ররুষ্টজ্ঞানে ভক্তিসমঘিত চিত্তে অবিচ্ছেদে 
যথানুক্রমে আমরা যেন সেই কর্ন সাধন করিতে সমর্থ হই)। তদনম্তর সেই 

সন্মার্গের প্রদর্শক (বিজ্ঞীপক ) প্রজ্ঞানন্বরূপ ভগবান ( আমাদিগকে ) 
দেবগণের গ্রীতিসাধক অনুষ্ঠানের বিষয় জানাইয়া দিউন। সেই জ্ঞানম্বরূপ 

ভগবান দেবগণের আহ্বাতা--দেবভাবজনধিত। হয়েন। অতএব ভগবান 

(আমাদিগের ) সৎকর্্সমূহকে শক্রর উপদ্রবরহিত করুন। (মন্ত্র 
সঙবল্পজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রথমার্থে সন্কল্প এবং শেষার্দে প্রার্থনা 
বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,__জ্ঞীনদেব আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্তিত 

করুন। তাহার অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃ্শক্র বিনাশপ্রাপ্ত হউক। 
তাহাতে, সকর্্মসাধনে আমরা যেন পরমাভীষ্ট-লাভে সমর্থ হই )। 

১১। যে কর্ম, সন্ভাববর্ধক ও ভগবৎ্গ্রীতিসাধক, প্রজ্ঞানম্বরূপ 

কক-্বদুব্বেন...১১ ও 
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ভগবানের পরিতৃপ্তির (তাহার অনুগ্রহ লাভের) নিমিত্ত সেই কন্মাই সমপা্দন 
কর! অবশ্য কর্তব্য । পরমধনাধিপতে হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে 

শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন! আপনার নিকট হইতেই পরমার্থপ্রদ ধন আগমন 
করে এবং আপনার নিকট হইতেই বল প্রাণ উপজিত হয়। (ভগবান 

সকলেরই অধিপতি পরমধন-গ্রদাত। । ঘিনি যাহ কামন। করেন, তাহার 

অনুগ্রহে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ভগবানের মহিমার অন্ত নাই )| 
১২। গ্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আপনার শরণাগত উপাসক 

আমাদিগকে ভবান্ধিপাঁরে লইয়। ঘাউন। অপিচ, আমাদিগের অনুষ্ঠিত 
চিরনৃতন স্তুতির ( স্বনুষ্ঠিত মৎকম্মের ) ছার। পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে 
যাঁবতীযু পাপাঁচরণ অতিক্রমণের সামর্থ্য দিউন। আপনার অনুগ্রহে 

আমাদিগের নিবানহেতৃক পরমস্থান বিস্তীর্ণ হউক | আমাদিগের সন্ভাব- 

সন্বদ্ধনের নিমির আপনি আমাদের স্থখসন্বন্ধযুক্ত হউন। (মন্ত্রটী 

প্রার্থনামূলক ৷ ভগবান আমাদিগের মঙ্গঈলবিধান করন! আমাঁদিগের 

গ্ররতি করুণারাধ। বণ কঞ্চন )। 

১৩। হে জ্ঞানময় দেব! স্বপ্রকাঁশ আপনি সকল প্রাণীর সৎকম্মের 

পাঁলক হয়েন; আর সকল যজ্জে__-সকল সৎকন্মানুষ্ঠানে__ আপনি পুজনীয় 
হয়েন। (ভাব এই যেসকল কম্মেই ভগবানের প্রভাব বিদ্যমান )। 

১৪। হে দেবগণ! ভগবহৎকন্মে অনভিজ্ঞ অকিঞ্চন শরণাগত 

আমর!, আপনাদিগের সম্বন্ষি কন্মে, আপনর জ্ঞাতসারে অথচ আমাদিগের 
অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞনত। বধশতঃ) যদি (কোনও প্রত্যবায় ক্রুটি-বিচ্যুতি 
ঘটাইয়া ফেলি, সর্বজ্ঞ জ্ঞনময় ভগবান ম্বিষ্টকৃত অথাৎ সেই কর্মজাত 

গ্রত্যবায় সর্বপ্রকারে পুরণ করুন। (ভাব এই যে,-_-অকিঞ্চন আমর! 
অজ্জানতা বা মোহ বশতঃ ভগবৎ-কম্মসম্পাদন-কালে যে কিছু প্রত্যবায় 

ও ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়। ফেলি, ভগবান সে সকল পুরণ করিয়া, 
আমাদিগের কন্মকে ফল-সমন্বিত করুন )। অপিচ, বে কন্মে যে কিছু 
অঙগহানি ঘটে, সকল দেবগণ তাহ। পুর্ণ করুন। (ভাব এই যে, 

প্রত্যবায় সংঘটিত হইলেও-_ক্রুটি-বিছ্যুতি থাকিলেও-_-ভগবানের অনুগ্রহে 
কণ্ম ফলসমন্িত হউক )। ( ১ অষ্টক-_১ প্রপাঠক--১৪ অনুবাক ) ॥ 

এ 

রঃ 



১ পাঠক, ১৪ অন্থবাক। ]  কৃষ্ণ-যজুরষেবদ-মন্তর। ৩২৩ 
মন্ধ-ভাষ্/ং ( সায়ণাচার্যাকুতং )। 

ত্রয়োদশান্বাকে দর্শপূর্ণমাসমন্জাঃ সমাপ্তা;। অথ তদ্দিকৃতিমন্্রী বক্তব্যাঃ। বিক্ৃতিঘু 
চাঁধধব্ধ্যবমন্ত্রাণীমতিদেশে বৈধপ্রীপ্রত্বাদ্ধৌত্রা এবান্শি্যন্তে | ততঃ প্রপাঠকানামন্ত্যানুবাকেষু 
কাম্যেষ্টীনাং যাজ্যাপুরোন্ববাক্যাঃ ক্রমেণো চান্তে । ত্তাশ্চেই্টয়ো দ্বিতীয়কাণ্স্ত দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থ- 
প্রপাঠকেষু ক্রমেণ নিধীয়ন্তে। তত্বাশ্রিন্নন্বাকে দিতীয়কা খস্থদ্দিতীয় প্রপাঠকস্ত সার্ধগ্রথমান্- 
বাকোক্তকাম্যষ্টানাং মাঙ্যাপুরোনুবান্থা। টচ্যন্কে ৷ কাঘা। যাজা ইতি ধাজ্ভিকসমাধ্যাবলা দিষ্টি- 
কাগুস্য যাক্্যাক| ৪৪ চ গবম্পণং সন্বন্ধঃ। ইষঈগিবিশেষমন্ববিশেষসধন্বস্ত লিঙ্গক্রমাভ্যামবগন্তব্যঃ | 

য্ঘপ্যেকেক এব মন্ব; স্বস্বদেবতাপ্রকাশকস্তগাঙপি দর্ধিবিহোমত্বব্যাবুভয়ে প্রতীষ্টি মন্্রয়ং 

গ্রযোক্তব্যং । 'এতচ্চ বাস্তোম্পতীয়চোমপ্রপ্ত।বে মমায়।স্ততে--"ঘদেকয়। জুহুয়ান্দর্ববিহোমং কুর্যযাৎ। 
পুরোম্বাক্যামনূচ্য যাঁজ্যয়া জুহোতি সদেবত্বায়” ইতি। এতয়োশ্চ লক্ষণমাজ্যভাগত্রাঙ্গণে 

পঠিষ্যতে--“পুরস্তাপ্লঙ্গা পুরোন্বাক্যা ভবতি। দ্দাতানেৰ ভ্রাড্ব্যান্ পরথদতে। উপরিষ্টালক্মা 
যাজ্য। জনিষ্যমাণানেব প্রতিনথদতে” ইতি। যন্তা খটঃ পূর্বার্ধে দেবতালিঙ্গং সা পুরোম্বাক্যা। 

উত্তরার্ধে তল্লিঙ্গং চেগ্জ্যা সা ভবতি। এতপ্য লক্ষণস্য 'প্রদর্শনার্থন্বাৎ কচিদেতদ্যভিচরতি। 
ত্র সর্বত্রাহয়ানক্রমো নিয়ামকঃ। পুরস্ত।দায়।তাঃ পূরোনুবাকাঃ, পশ্চাদায়াতা যাক্গ্যাঃ। 

তদ্মাদিষ্টিক্রমং মন্্ক্রমং চ পরীক্ষ্যেকৈকস্তামিষ্টবেকৈকং মন্্রযুগাং প্রাযোজাং | নু যর বুগ্মা- 
দৃধিকম্তদ্যুগাসমানলিঙ্গকো ঘ্ আয্মায়তে তত ক্রমানুসারেণোন্তরেষ্টৌ মন্্রঘোজনে লিজং বাধ্যেত, 
পূর্কেষ্টৌ৷ তগ্োজনে ক্রমো বাধ্যেতেতি চেন্ন। বাধ্যতাং নাম ক্রমোহস্য ভর্বলত্বাৎ। দি ন 
পূর্ববষ্টো তৃতীয়মন্্ন্ত পৃথকৃঞয়াজনতা তঠি তত্র যাজ্যা নিকপ্পতাং। যত তু যুগ্মাস্তরং পুর্বব- 
যুগ্েন(ণ) সদানলিঙ্গং তত্র যাজ্যাপুরোনবাক্যাযগ্ান্তৈব বিকললোহিস্ক । বদ্বদিষ্ট্যেক্যে মন্ধযুগ্মাধিক্যে 

ুগ্মবিকল্স্তদন্্য্গাস্যৈকহে সতি তদীয়দেব হা বিশরণামিষ্টানাঘাধিক্যে তা ইষ্টয়োহপি নিকল্পস্তাং। 
তথ|। ইহৈব তাবভ্তাদূশমূপলভ্যন্তে।  উভ| বামিন্্রাী ইতা|দয় ইন্জাগ্রিলি্কাশ্তত্বারো 

মন্থাঃ। এীন্রাগেষ্টমন্ত ফলভেদেন ষড়ার।তাঃ। তত্র প্রথমমন্যুগ্মবিষয়ে তি আগা ইট্টয়ে 
বিকল্পন্তে। তাজ তিহ্ৃযু প্রথম! ষ্টিং বিধাতুং প্রন্তোতি--“প্রজাঁপতিঃ প্রজা 'অন্জত তাঃ সৃষ্ট 
ইন্রগী অপাগৃহতাঁ/ সোহচ্যায়ং প্রজ্জাপতিরি্ত্গ্বী বৈ মে প্রজা অপাঘুক্ষতামিতি স এতমৈজ্রাগ্ন- 
মেকাঁদশকপালমপশ্ঠত্তং নিরবপত্ত!পন্মৈ গ্রজাঃ প্রাসীধয়তীং” (তৈৎ পংৎ কাৎ ২ প্রৎ ২ অণ্১) 

ইতি। অপাগৃহতামাচ্ছাদিতবন্থৌ। অচায়দচিন্তয়ৎ। প্র/সাধক্তাং প্রকটা কৃতবস্তো । 
্রস্ততা মিষ্টিং বিধর্তে-_“ছন্দরমী বা এতম্ত গ্রজামপগুহতো ধোহলং প্রজারৈ সন্ প্রজাং ন বিনাত 
এন্দাগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকাম ইন্ত্রাগ্ঠী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাট্মৈ 
প্রজাং প্রসাধয়তো বিন্দতে প্রজাং” (সং কাণ ২ প্রৎ ২ অণ ১) ইতি যঃ পুরুষো যৌবনাদিনা 
গ্রজোৎপাদনসমর্থোহপি প্রজাং ন লভতে তস্তেন্াম়ী প্রতিবন্ধকৌ । তয়োরুত্তঃ পুরোডাশো 
ভাগন্তেন তৌ সেবতে। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে-_“ন্জরাগ্নমেকাদশকপালং নির্বপেৎ ম্পর্ধমানঃ 
ক্ষেত্রে বা! সজাতেষু বেন্্রাণ্বী এব স্বেন ভাঁগধেয়েনোপধাবতি তাভ্যামেবেন্দরিয়ং বীর্ধযং ভ্রাতৃব্যস্য 
বুঙ্ক্তে বি পাপ মনা ভ্রাভৃব্যেণ জয়তে', ( সংৎ কাৎ ২ প্রণৎ ২ অণ ১) ইতি। সজাতাঃ সমান" 

জন্মানো বন্ধভৃত্যাদয়ঃ | অচেতনং ক্ষেত্রবিষয়ং চেতনং তৃত্যবিষয়ং চ বৈরিণো! যৎসামর্থাং 



৩২৪ যঙ্জুর্ধ্বেদ-সংহিতা। | [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক| 

তদ্ুভয়মিন্ত্রানী বলাদ্বিনাশয়তঃ ৷ স্বয়ং তু পাপিষ্ঠেনৈব বৈরিণা বিরুধ্যমানো জন্বং প্রীপ্রোতি | 

তৃতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে -“অপ বা! এতম্মাদিন্দিয়ং বীধ্যং ক্রামতি যঃ সঙ গ্রামমুপপ্রষাত্যৈন্্রাগ্রমেকা- 
দশকপাঁলং নির্বঘপেৎ সঙ্রামমুপপ্রয়াস্যনিন্দাগ্রী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবান্রিক্লিক্রিয়ং 

বীর্ধ্যং ধত্তঃ সহেন্দ্িয়েণ বীরধ্যেণোপপ্রযাতি জয়তি ত৬. সঙ্গ্রামং” (সং কাৎ ২ প্রৎ ২ অ* ১) 

ইতি । যুদ্ধার্থং পরসৈন্থসমীপং প্রয়ান্ততো ভয়াবেশাদ্বস্তপাদাদীন্দ্িয়গত। শক্তিরপক্রামতি | ইন্দ্রাণী 
তস্ত দৈর্ধ্যমূৎপান্ছেন্ত্িয়শক্তিং সমাধত্তঃ । এতাস্ত্র তিস্ঘিষ্টিযু পুরোনুবাক্যামাহ-_ 

১। দউভা বামিন্্রা্ী আহুবধ্যা উভা৷ রাঁধসঃ সহ মাদয়ধ্য | উভা দাঁতারাবিষাঁং ররীণামুভা 
বাজন্ত সাতয়ে ছুবে বাম্॥” ইতি ।-_-হে উন্ত্রাী যুবামুভৌ হুব আন্বয়ামি। কিমর্থ। আহুবধ্যে 
সাঁকল্যেন হোতুং। ন চাত্রাশ্বমেধপুরুষমেধাদাবশ্বাদেরিব মুবয়োর্বোমদ্ব্যত্বং শঙ্কনীয়ং। অন্তি 

হ্যত্র রাধঃশব্দবাচ্যং পুরোডাশড্রন্যবূপমন্নং । তেনান্নেন যুবামুভৌ পরম্পরং যুক্কৌ হ্র্যয়িতুমা- 
হবয়ামি | জষ্ট(ভ্য|মাবাভ্যাং কিং তবেতি চে২। যুঝামুভাবন্নানাং ধনানাং চ দাত।রাঁবতোহ্নস্ত 

লাভার যুবামুভাবাজ্বয়মি ॥ অথ যাজ্যামাহ-- 

২। “অশ্রব৬/ হি.ভুরিদাবন্তর! বাং বিজামাতুরুত ন| ঘা স্তালাৎ। অথা সৌমন্ত প্রধতী 

যুবভ্যামিন্্রাী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্॥৮ ইতি ।-_লোকে হি স্বছুহিতুরত্যন্তপ্রিয়ো বিশিষ্টো 
জামাতা দৌহিত্রাদিরূপাঃ প্রজা বহ্বীর্দদ।তি, স্তালশ্চ স্বয়ং দক্ষো ভগিনীন্গেহেন গৃহধনরক্ষণায় 
দনদালীরূপাঃ প্রজ! বঙবীঃ প্রদর্াতি। তাভ্যামগি বাং ভূরিদাবত্তর/বতিশয়েন বভ্প্রজা প্রদৌ 
মুবামিত্যশৃণবং | অথাহতো হে ইন্দ্বা্মী যুবভা|ং যুব।ভ্যাং সোমস্ত গ্রায়তী সোমসদৃশস্ত পুরোভাশশ্তয 

গ্রদদানেন ভবদীয়ে চিন্ছে নৃতনং হর্মরূপচিন্তবুত্তীন!ং স্তে/সং সম্পাদয়ামি। অত্রোদাহৃতরোরাছে। 

ন্ত্রঃ পুরোনুবাক্যা ৷ যাগাৎ পুরস্তাদেবতাহ্বানায়াধবর্য চগ্রমমনু হোত্রা বক্তব্যত্বাৎ। ইন্্রগ্রিভ্যা- 

মন্তব্রহীত্যে তাদুশো ইপবর্, [প্রৈষঃ | দ্বিতীয়ো মঞ্চে য|জ্যা।  উজ্যতেহনয়েতি তদব্যুৎপত্তিঃ। 
আত এবাত্র যজেতি টগষঃ পগ্যতে ॥ উত্তরান্গ তিম্থঘিষ্টিযু গ্রথমাং বিধত্তে--নি বা এষ ইন্দ্রিয়েণ 

বীর্য্যেণদ্ধাতে ধঃ স৪.গ্রামং জয়ত্যৈন্্রাগ্রমেকাদশকপালং নিব্বপে সঙগগ্রামং জিত্বেন্বাী এব স্বেন 
ভ|গধেয়েনোপধাবতি তাবেব।ম্মিনিন্দিরং বীর্ধ্যং ধাস্তা। নেন্দিয়েণ বীর্য্যেণ ব্যুধ্যতে” (সং কাৎ ২ 

প্রৎ ২ অণ ১) ্রতি। যুদ্ধশ্ীমেণেন্দিয়গতস্য বীধ্যস্ত বৃযুদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে_-“অপ 

বা এতম্মাদিক্রিয়ং বীর্যং ক্রামতি ঘ এতি জনতামৈম্দ্রীগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেজ্জনতামেষ্য- 
রিন্জাগ্গী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধানতি তাবেবাশ্বিনলিক্দরিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্ত্িয়েণ বীর্য্ণ 

জনতামেতি” (সং কা ২ গ্রৎ ২ অ০ ১) ইতি। বিজিগীষুকথাস্ু স্ববিষ্ঠাপ্রকটনায় বা সভাং 
জিগমিযোরৈরযযভ্রংশরূপং বীধ্যাপক্রমণং ভবতি। তৃতীয় তৈন্ধাগ্রেষ্টিঃ পৌঞ্চচকুক্ষৈত্রপত্যচরুভ্যা- 

মুপরিষ্টাদ্বিধান্ততে ॥ তাস তিস্থঘিষ্টিযু পুরোন্থুবাক্যামাহ__ 
৩। “ইন্দ্রানী নবতিং পুরো দাসপত্ীরধূন্ুতম্। সাকমেকেন কর্ণা ॥ ইতি ।--দাসাঃ 

প্রজানাম্বপক্ষপ়িতারন্তস্করপ্রভবন্তে পতয়ো যাঁসাং পুরীণাঁং ত৷ দাঁসপত্ত্যঃ | হে ইন্্রাপ্মী তাদৃশীর্ন- 
বতিসংখ্যাকাঃ পুরো যুগ্মপর্দেকেনৈব প্রহারকর্ম্ণা যুবাং ক্ষপয়তং ॥ যাজ্যামাহ-_ 

৪। পগুচিং নু স্তোমং নবজাতমছ্েস্্রা্মী বৃত্রহণা জুষেথাম্। উভা! হি বা. সুহবা জোহবীমি 
তা বাজ সন্ভ উশতে ধেষ্ঠ! ॥” ইতি ত।---হ রু্রহণাবিজ্ঞাী অন্য স্তোমং জুষেথাং সেবেতাং। 



১ প্রপাঠক, ১৪ অনুবাক। ] কৃষণ-যজূর্বেবেদ-মন্তর। ৩২৫ 

কীদৃশং শুচিং নির্দোষং নবৈরন্নবিশেষৈজ্জাতং জন্ম যন্ত তং নবজাতং সুহব! রোষগর্বা দিরহিততয়া 
মুখেন হোতুং শক্যো যুবামুভৌ যম্মাজ্জোহবীম্যাহবয়ামি তশ্মাত্বাবুভৌ যুবাং কাময়মানায় যজ- 
মানায় বাজং সচ্যো ধত্তং। তদিদমুত্তরার্ধোক্তমন্নং ন স্তোত্রং ॥ যথোক্তকর্মমপ্রয়োগাস্তংপাতিনম- 

পরং যাঁগং বিধত্তে__“পৌষ্ুং চরুমন্ু নির্বাপেৎ পুষ! বা ইন্জিয়স্ত বীর্য্যস্তানপ্রদাত। পুষণমেব স্বেন 

ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাম্ম! ইন্দ্রিয় বীর্ধ্যমনু প্রষচ্ছতি” (সং কা ২ প্রণ ২ অণ ১) ইত্তি। 

বীর্ধ্যং প্রদদানাবিভ্্রা্বী অন্থু পৃষা প্রষচ্ছতি ॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ-_ 
৫| প্ৰয়মু ত্বা পথম্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পৃষন্নযুজ্যহি ॥/ ইতি ।-_হে 

সুমার্গপতে পুষন্বয়মেব ত্বাং রথমিব যোঁজয়াঁমঃ। কিদর্থং। ধিয়ে ধীয়তেইনুষ্ঠীয়ত ইতি ধীঃ কর্মম। 
কীদৃষ্তৈ ধিয়ে। বাভন্তান্নস্ত সাতিলভো যস্তাঃ সা বাঁজসাতিস্তন্তৈ ॥ যাঁজ্যামাহ-_ 

৬। “পথম্পথঃ পরিপতিং বচস্তা কামেন কতো! অভ্যানডর্কম। স নোঁ রাসঙ্ছুরুধ- 

শ্ন্জরাগ্রা ধিয়ংধিয়৬. লীষধাতি প্র পুষা॥৮ ইতি ।--ফলকামেন প্রেরিতোহ্হং তম্ত তস্য 

মার্গস্ত পরিপালকং পুষাঁপরপধ্যায়মর্কং স্তোত্রন্ূপেণ বচসাহছিব্যাপ্তবানন্মি। সোহম্তভ্যং 

শোকনিরেোধিক! রাপৎ প্রবচ্ছতু। কান্তাঃ। চন্দাগ্রাশ্চন্্বদাহলাদনসাধনমগ্রং যাঁসাং তা 

ওষধবীঃ। কিং চ পুষা ধিয়ংধিয়ং তত্তদ্িযয়।ং 'পরজ্ঞাং প্রসীষধাতি প্রকর্ষেণ সাধযতু ॥ 

ইষ্ট্স্তরং বিধন্তে--ক্ষৈত্রপত্যং চরুং নির্বপেজ্জনতাম।গত্যেযং বৈ ক্ষেত্রম্ত পতিরন্যামেব 
প্রতিতিষ্ঠতি” ( সংৎ কা ২ প্র“ ২ অ? ১) ইতি। ন্ষেত্রাণাং ভভাগত্বাডুমেঃ ক্ষেত্রপতিত্বং। 
অর্থবাদগতগ্রতিষ্ঠাকামোইত্রাধিকাঁরী ॥ তত্র পুরোন্বাক্যামাহ 

৭। পক্ষেত্রম্ত পতিনা বয়. হিতেনেব জয়ামসি। গমশ্বং পোষয়িত্া স নে 

মুড়াতীদূশে ॥৮ ইতি।-হিতেন পুত্রাদিনা য্থা গবাদিজয়স্তথা ক্ষেত্রম্ত পতিনা! গামশ্বং 

পোষকমনাদিকং চ বয়ম! সমস্তাজ্দয়ামঃ। স ক্ষেরম্ত পতিরীদূশে গবাদৌ মাং সুখয়তু ॥ 
যাজ্যামাহ-_ 

৮। ক্ষেত্রস্ত পতে মধুমন্তমুর্টিং বেন্ুরিব পয়ো অস্মাস্থ ধুক্ষ।। মধুশ্চতং দ্বতমিব 

স্পুতমৃতস্ত নঃ পতয়ে৷ মৃড়য়ন্ত॥” ইতি।_হে ক্ষেত্রস্ত পতে ধেনুঃ পয় ইব ত্বমগ্মান্থ 
মাধুধ্যরসোপেতমূর্শিবৎ পুনঃ পুনরাবৃন্তঘযপেতং জব্যান্তরেঘপি ্বমাধুধ্য্রাবিণং স্বৃতবৎ 

পর্যযধিতত্বদোষাভাবেন স্ুপুতং নালিকেরফলেক্ষখগুড়া দিভোগ্যপদার্থসমূহং ধুক্ষ।। বন্তত্ত 
পতয়োহন্মন্মডয়ন্ত ।॥ অবশিষ্টামৈত্দ্র/গ্নেষ্টিং বিধতে__“এন্জরাপ্নমেকাদশকপালমুপরিষ্টানিরর্পেদ- 
স্তামেৰ প্রতিষ্ঠায়েন্দিয়ং বীর্যযমুপরিষ্টাদা ত্মন্ধভেে” (সং কাঁ০ ২ প্র ১ অৎ ১) ইতি। ক্ষৈত্রপত্য- 
চরোর্ধমিয়মিষ্টিঃ ৷ অত্রাপি বীর্ধ্যকাঁমোহধিকারী। জনতামাগত্যেতি ক্ষেত্রপত্যন্ত কাল 
উপরিষ্টাদিত্যস্ত কালঃ। অত্র যাজ্যান্ুবাক্যে পূর্বমেবোক্তে ॥ ইঠ্টযত্তরং বিধত্তে-/অগ্নয়ে 
পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেষ্ঠো দর্শপুর্ণমাসযাঁজী সন্নমাবান্তাং বা পৌর্ণমাসীং 
বাংতিপাদয়েৎ পথো বা এষোহধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবান্তাঁং বা পৌর্গ- 

মাসীং বাহতিপাদয়ত্যগ্লিমেব পথিক. স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনমপথাৎ 
পদ্থামপি নয়ত্যনড বান্দক্ষিণাবহী হোষ সমৃদ্ধ” € সং কাণ ২ প্র ২ অণ২) ইতি। 

র্বণি পর্কশাপ্রমাদেন তগিষ্টেরনুষ্ঠানং বিগ্যমানং পন্থাঃ । কক্দিংশ্চিও পর্বরণি প্রমাদেদাহঠা 



৩২৬ যজুর্ষেদ-সংহিতা। [ প্রথম কা, প্রথম জষ্টক। 

মাভাবোহিপথঃ ৷ অশ্রিন্িষয়ে প্রায়শ্চিত্তরপেয়মিষ্টিঃ ৷ ন্াদেষোইনভ.বান্ ভারং বহতি তশ্মাৎ 
 সমৃদ্ধ্যে ভবতি॥ তত্র পুরোন্ঠবাক্যানাহ-_ 

৯। “অগ্রে নয় আুপথ| রায়ে অন্মাধিশখানি দেব বধুনানি বিদ্ধান্। যুয়োধান্বজ্জুহ- 
রাণমেনো ভূয়িষাং তে নষউক্তিং বিধেন |” ইতি ।-হেহগ্পে স্বং দর্শপুর্ণমাসেট্টিফল- 
রূপায় ধনায়াশ্মানতিপাদদে|ষরহিতেন লুমার্গেণ নয়। হে দেব ত্বং বিশ্বান্মার্ান্বেংসি | 
নরকহেতুত্বেন কূটিলমতিপাদরূপং গাগমশ্মন্খোে বিমোজয় | বতমাং নমস্বারেক্কিং তব 
করবাম ॥ তত্র যাঁঞা|মাহ-- 

১৯০। “অ| দেবানাদপি পঞ্ঠামগন্া মচ্ছরুদাম তদ্থু প্রবোঢ,ম্।  অগনির্বির্ধান্তস যজাৎ 
সেছুহতা সো অধ্বরান্তস খতন কল্পয়াতি॥” তি ।- বন্মাৎ পথো বম্ং পূর্বং ভ্রষ্টাস্তমপি 
দেবানাং পন্থানমিদানীমাগতাঃ। কিং কন্তং, মৎকর্মানুষ্ঠাতুং শরুমস্তরনথত্রমেণ প্রবোঢ়,ং । 
অবিচ্ছেদেনানুষ্ঠানং প্রবাহঃ। যগ্ঘপ্যহং ন জানামি তথাইপ্যয়ং পথিককদগ্নিরপরাধং সমাধাতুং 
বেত্ি। অতঃ সোহম্মদর্থ, ধক্ষাতি। স এব দেবানামাহ্বাতা। স এবান্তিপন্ান্তজ্ঞানৃত্বাদি- 
কালাংশ্চ কলয়িয্যতি ॥ হষ্টযত্তরং বিধ্ন্ে-ণ্অগয়ে রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্কপেষ্ঠ 
'আহিতাগি; সন্নবত্যমিব চরেদগ্রিমেব প্রতপতি৬ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং বত- 
মালভ্তয়তি ব্রত্যো! ভবতি” ( সং" কাণ ২ প্রাণ ২ 'আণ ১) ইতি। আব্রন্্যং বাগরতবিরোধ্য- 
নৃতবাদাদিকং সোইগ্রিরেবৈনমবন্যচারিণং প্রতং গ্রাপয়তি। তত উত্তরের যাগব্রতেষু যোগ্য 
ভবতি। অজ মধ্নকাণ্ডে পধিকৃল্লিঙ্গকং দন্্দগাং পুর্বমায়।তমুদাছতং । রতলিঙগমুপর্ধযদা- 
হরিতে । নধ্যবর্তি তু দো বিশেষলিঙ্গাভাবে২্যুভয়সাধারণলিলদর্শনৎ পূর্ববত্ধ বিকল্পিত- 
মিত্যাঃ কেচিৎ। অপরে তৃত্তরর বিকল্সিতমিতি মন্যপ্তে। আচার্য্যাস্ত পূর্বববৈন স্বিষ্টকতঃ 
ধাঁজ্যে ইতি মন্যন্তে ॥ তত্র পুরোন্ববাক্যামাহ-_ 

১১। “্বদাহিষ্ঠং তদগররে বৃহ্দর্চ বিভাবসে! | মহিষীণ তদয়ি্থদ্বাজ] উদীরতে |” ইতি ।__ 
য প্রায়ণীয়ং হবিস্দগ্রয়ে বৃহদুবতু। হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী 
ময় দর্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টা্দিকং ভক্ষয়িত্া! বহুক্ষীর।দিন! পুজয়তি তদ্বৎ॥ তথা সতি 
্বদন্থগ্রহাদ্ধনং লভ্যতেহন্নানি চৌতৎকধেণ সম্পদ্থন্তে। যাজ্যামাহ-- 

৯২। অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অল্মান্তস্বত্তিভিরতি ছুর্গাণি বিশ্বা। পৃশ্চ পৃথ্থী বলা 
ন্ উববা ভবা তোকায় তনয়ায় শং যৌঃ॥”৮ ইতি।_ হেগ্ে মদীয়াপরাধপরিহা'রায়েদানীং 
প্রবৃততত্বানন,তনস্তস্মীন ফলপধ্যস্তানাং কর্মণাং পারং নয়। কিং কৃত্া। স্বস্তিতিষথাশাস্্া 

ুষ্টানৈরতিপাদরপাণ্যব্রত্যবূপাণি বা দর্গাণি পাপানি বিশ্বন্ততিক্রময্য। কিং চাস্মাকং নিবাসায় 
নগরী বিস্তৃতা ভবতু। সন্তসম্পত্যর্থমুব্বী বলা ভবতু। কিং চ ত্বমন্মদীয়ায পুত্রায় দুহিতৃ- 
রপাপত্যার চ জুখপ্রদো তব ॥ অথ ব্রাতপত্যযাগন্তাসাধারণে যুগে পুরোন্ুবাক্যামাহ-_ 

১৩। “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মত্যেঘা। ত্বং যজ্ঞেীড্যঃ।% ইতি ।-_হেহগ্নে 
ত্বমাগত্য মনুব্যেষু ব্রতপাঁলকো দেবোহসি। আ সমন্তাগ্যজ্ঞেযু তবং স্বত্যোহমি ॥ বাজ্যামাহ__ 

১৪। “দো বন্বং প্রমিনাম ব্রতানি বিছ্যাং দেবা অবিছুষ্টরাসঃ। অগ্িষটদিস্বমাপৃণীতি 
বিদ্বান্তেভির্দবা, খাডুডিঃ কল্পয়াতি ॥৮” ইতি ।--হে দেবা বিছ্ষাং যুক্মাকং সম্ধীপ্- 
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দচুষ্ঠেয়ব্রতান্তত্যন্তমবিদ্বাংসো বয়ং প্রকর্ষেণ বিনাশয়াম ইতি যত্তৎ সর্বং বিদ্বানগ্রিরা- 

পূরয়তু । যৈথ তূপলক্ষিতকালবিশেধৈর্দেবান্ হবিভোক্তুং কল্পক্মতি তৈঃ কীলবিশেখৈব্রতং 
পুরয়তু ॥ অত্র বিনিয্বোগসংগ্রহঃ-_“অস্ত্যান্থুবাকে যাজ্যান্ুবাক্যাঃ কাম্যেহিসঙ্গতাঃ। 
কাগুস্ত তু দ্বিতীযন্ত দ্বিতীয়ে প্রশ্ন ইষ্ট়ঃ | ১॥ উভৈজ্াগ্ত্রয়ে যুগ্মমিনদৈত্্রাঞন্য়ে তথা। 
বয়ং পৌষে। চরৌ ক্ষেত্র ক্ষৈত্রপত্যচরৌ তথা ॥২॥ অগ্নে পাথিকতে যদ্বা ব্রাতপত্যে 
দিযুগ্মকং । বিকল্পেনেতি মন্ত্াঃ স্যরন্ুবীকে চতুদ্দিশ ॥ ৩ ॥৮ 

ষ ০ 
রী 

অথ মীমাংসা | 

তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিত্তিতং--“ন্্রাগ্রাদীষ্টঃ কাম্যা বাজ্যা অপ্যুিতাঃ ক্রমাৎ। 
কাগয়োস্তা যথ।লিল্গং সঞ্চার্য। নিরমোহথ বা ॥ লিঙ্গং ক্রমসমাথ্যাভাং প্রবলং তদ্বশাঁদমুঃ। 

অকাম্যান্ষপি সধ্চার্ধ্যা যাজ্যাঃ সর্বত্র ক! ক্ষতিঃ॥ সনাখ্যানাৎ কাওযোগঃ ক্রমাদিষ্িযু 
যোজনম।। 'অপেক্ষতে দৈ(দে)বমাত্রসত্তিঃ কামোকগান্ততঃ” ইতি ॥ কাম্যে্টয়ন্তৎকাণ্ডে 
ক্রমেণাহয়াতাঃ -“রন্জরাগ্ধমেকাদশকপালং নির্বপেগ্ন্ত সজাতা বি(বী)যুঃ" ইত্যাদিনা। সঙজাতা 

জ্ঞাতয়ো বি(বী)যুর্ববিঘতা বিপ্রতিপন্াা ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাণী রোচনেত্যাদ্দিকে মন্ত্রকাণ্ডে 
যাজ্যান্বাক্যাঃ ক্রমেণ।ইয়।তাঃ। তজেদং কাম্যযাজ্যান্থবাক্যাকাওগমিতি যাজ্িিকানাঁং সমাখ্যয়াহৰ- 

গম্যতে। তয়োরিষ্টিকাগ্ম্্ুকাওয়োঃ প্রথমায়ামিষ্টৌ প্রথমপঠিতে যাজ্য।নুবাক্যে ইত্যাদিব্যবস্থা। | 

বর্মস্বরূপমাব্রপ্রকাশনং লিঙ্গং। ন ৮ ভাবস্মারেণ  মন্ত্রকর্মণোরঙ্গাঙ্গিভাবঃ। ততঃ 

সমাখ্যাবলানন্ত্রকাগুকন্মকাওয়োঃ সন্বন্থাণ্গমেনণ সামাগ্েন মন্ত্রকম্মণোঃ সন্বক্ষোহ্বগম্যতে। 

বিশেষতস্বশ্মিন্ প্রথমে কন্মণ্যরং মগ্র ইতি ক্রমদবগম্যতে ৷ এন্রাগ্েষ্টাবৈভ্দাগ্রমন্ত্রো বৈশ্বীন- 
রেষ্টো৷ বৈশ্বানরমন্ত্র ইত্যেতাদ্বশো বিশেমো লিঙ্গাদব্গম্যত ইতি চেম্ন। লিঙগসাধারণ্যে 
ক্রমাপেক্ষণাৎ। এন্্রাগ্রমেকাঁদশকপালং নির্ধ্বপেদ্ন্রতব্যবানিতি দ্বিতীয়েন্টিরপি। তত্রেন্ত্রান্ী 

পঠিতৌ। মন্ত্রকাণ্ডেহগীন্দ্রাী নব্তিমিত্যাদিকমপরমৈল্জ্রীগ্নং যাজ্যানথবাক্যাযুগ্তলমায়াতং। 
ন হি তত্র ক্রমমস্তরেণ নিণেতুং শক্যং। ন চ ক্রমেণেব ততসিদ্ধেলিঙগমপ্রযোজক মিতি 
বাচ্যং। কচিলিঙভ্তৈব ব্যনস্থাপকত্বাৎ। এক্রাবাহ্ম্পতোষ্টিরেকৈণাংয়াতা--ণ্যং কাময়েত 
বাজগ্ঠমনপোন্ধো জায়েত বৃত্রান্দ্র৬শ্চরেদিতি তন্মা এতমৈজ্দ্রানাহস্পত্যং চরুং নির্ববপেৎ” 
ইতি। বং রাজপুত্রং জায়মানং রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্ত বা কাম এবং ভবতি। অয়্ং মাতৃগর্ভে 

দেবকৃতবিস্বেন কেনাপ্যপ্রতিবদ্ধো জীয়ত|ং জাঙণ্চ শত্রান্সারয়ন সঞ্চরেদিতি। তদ্রাজ- 

পুত্রার্থের়মিষ্টিঃ | মন্ত্রকাণ্ডে তদিষ্িক্রমে বাজ্যাপুরোনুবাক্যে ন্্রাবাহুস্পত্যে দ্বিবিধে আম্নাতে। 
ইদং বামান্তে হ্বিরিত্যেকং যুগুলং। অস্মে ইন্দ্রাব্ৃহস্পতী ইত্যাদ্দিকমপরং। তয়োঃ 
প্রথমযুগ্ডলন্ত ক্রমেণ বিনিয়োগেহপি দ্বিতীকযুগলং লিজেনৈব বিনিযোক্তব্যং। তল্মাৎ 
ক্রমসমাখ্যাসহকৃতেন লিঙগেন কাম্যেগ্িঘেবৈত। যাজ্যা নিয়ম্যস্তে। ৃ 

দ্বাদশাধ্যায়ন্ত চতুর্থপার্দে চিন্তিতং--“ইদং বাংযুগ্ময়োঃ কিং স্তাৎ সাহিত্যং বা বিকল্পনং।, 
সাহিত্যং পুর্বববদ্মৈবং দেব্তাবোধনৈক্যতঃ” ইতি। এ্রশ্্রাবাহস্পত্যে কর্ণি “ইদং বামান্ডে 
হবি; .প্রিয়মি্জাবুহ্স্পতী” ইতি যাজ্যান্থুবাক্যে দ্বিবিধে আম্মাতে। তয়োঃ সারগ্বত্যাদিবৎ, 
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সমূচ্চয়ঃ। যথা সারস্বতীমনুচ্য বাগ্যন্তব্যা বৈষ্চবীমনূচ্য বাগ্যস্তবোত্যত্রাদৃষ্টার্ঘতাৎ সমৃচ্চয়স্তদ্বদিতি 

চেট্মৈবং | দৃষ্টপ্রয়োজন্ত দেবতাবোধনন্তৈকত্বাৎ। তক্মাদিকল্পঃ। তরৈবান্তচ্চিন্তিতম্-_. 
“পুরোন্গবাক্যা যাজ্যা নিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। পুরেবাহ্কঃ সমাধ্যানাদচনাত্ত, সমুচ্চয়ঃ” 

ইতি ॥ দেবতা প্রকাশনরূপকা ধ্যান্তৈকত্বাদ্যাগ্ায়োর্ষথা ন সমৃচ্চয়ঃ কিং তু বিকল্প এব তখৈবৈক- 
যুগ্নাগতয়োরিতি চেন্মৈং | পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়! উত্তরকালীনযাজ্যামস্তরেণানুপপত্তেঃ | 

কিং চ পুরোনবাক্য।মনুচ্য যাজায়া স্কুহোন্ভীতি 'প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহ্নিঃ পদান- 

কাধ্যতেদে|ক্রিপুরঃসরং সাহিত্যং বিধীয়তে | তক্মাঁৎ সমুচ্চয়ঃ | 
দশমাধ্যায়ন্ত চতুর্থপাদদে চিন্থিতম্__-পর্যযায়েণ[পি দেবৌক্তিব্রধেনৈব পদেন বা। অর্থা- 

ভেদাদাদিমোহ ্থ্যঃ শনদপূর্বানবয্িঈতঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্ধে নিয়মীন্তেঘগ্র্যাদিদেতাঃ কিং 

পাবকণুচ্যাদিনা যেন কেনীপি পধ্যায়েণ।ভিন।তব্যাঃ কিং বা তত্তদ্বিধযুদেশগতেনাগ্ন্যাদিপদেনৈ- 

বেতি সংশয়ঃ। তত শকন্তার্থপ্রত্যা্সনার্থত্ব।ৎ পধ্যায়াণাং স্বরূপেণ ভেদেহপ্যর্থাভেদাগ্ভেন 

কেনাপ্যভিধানমিতি পূর্ব্বপন্গঃ | খত্র হার্থে কার্য্যমাসাগ্তে তত্র শব্দোহথপ্রত্যায়নার্থো ভবতি। 

যত্র পুনঃ শব্দ এব কাধাং তত্র কাঁধাসন্বন্ধার্থং শন এব প্রত্যায়য়িতব্যঃ | তগ্থা দেবদত্তে 

গৌরবাতিশয়মাপাদয়িতুং রীঁজসভায়।ম|চাখ্যোপাধা।য়াদিশনৈস্তং ব্যবহরন্তি। পিতৃমাতৃমাতুলা- 

দয়শ্চ তত্তৎনঘ্বন্ধবিশেষবাচিশন্দেন বথা তষ্ন্তি তথা ন নামগ্রহণেন। প্রত্যুত কুপ্যন্তি, 

তথ্বদত্রাপ্যগ্্যাদিব্ধশন এ কাধামাসক্তং বিপিং বিনা বাগদেবতয়েঃ সম্বন্ধাভাঁবাঁৎ। বিধি- 

কতে তু ততসন্বন্ধে বৈধশগন্ঠ প্রযোজক দং ব্বারং | 'অত এবায়াটৃস্বাহাকারোজ্জিত্যাদিনি- 
গমেযু নিয়মেন বৈপা। এবাগ্য(দিশশ1ঃ প্রবৃজ্যন্তে “অক্লাডগ্নেঃ প্রিয়া ধামানি, অয়াটুসোমন্ 
প্রিয়। ধামানি, স্বাহাইগ্রিং স্বাহা সোমং, অগ্নেরহমুজ্জিতিমনুজ্জেষং, সোমস্তাহমুজ্জিতিমনুজ্জেষং” 

ইত্যাদিনা। তন্মাদ্বৈধপদৈরেব তন্তদ্দেবতীভিধাঁনং। তত্রেবান্তচ্চিন্তিতম--'নিগমে পাবকাগ্য্যোঃ 
কিমগ্নিঃ শ্তাদথ বোভয়ং। অগ্নিশ্চোদকতে৷ মৈবং বৈধোহগ্রিঃ সগ্ুণো যতঃ” ইতি ॥ আধানে 

অঁয়তে---"অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টীকপালং নির্বপেদগ্নয়ে পাবকায়াগ্নয়ে শুচয়ে” ইতি। তত্র 

গুণগুণিনোঃ পাবকাগ্্যোম্মধ্যেহগ্রিশর্ব এব নিগমেষু প্রযোক্তব্যঃ । কুতঃ। তশ্তৈৰ চোদক- 

প্রাপ্মন্ত্রপঠিতত্বাৎ। মৈবং। পাবকগণযুক্তস্তাগ্নেবকৈধত্বেন সর্বপ্রয়োগেষু তৈব প্রাপ্তত্বাৎ। 
তন্মাচ্ছব্দঘয়ং পঠিতব্যং। অনেন ন্তায়েন প্ররুতেইপ্যেনত্রগ্রযাগ ইন্্রাগ্নিশকেনৈব নিগদেষু 
দ্েবতাংভিধাতব্যা। পাথিকৃতযাগে ত্বগ্রিপ থিকচ্ছব্দদ্বয়েনেতি দ্রষ্টব্যং | 

০ সং 
এ 

অথ ব্যাকরণং । 

উভ্ভেত্যত্র পুর্ববসবর্ণৈকাদেশস্বরৌ | ইন্ত্রামিশবে ত্বাষ্টমিকামন্ত্রিতনিঘাতঃ । আহ্বধ্যা ইত্যত্ত 

তুমর্থে বিহিতন্ত কধ্যেপ্রত্ায়স্তাংদিরকার উদাত্তঃ। ততঃ সমাসে কৎন্বরঃ | এবং সর্বমুন্গেরং | 
অশ্বিন্প্রথমপ্রপাঠকে শবস্বরপ্রক্রিয়া লেশতঃ প্রদর্শিতা। সাকল্যেন তু প্রক্কতিপ্রত্যয়বিকরণ- 
তত্দাদেশাদিপরিজ্ঞানমস্তরেণ দুর্ব্বোধস্বাতস্ত চ সর্বস্তাশ্মাভির্বৈদিকশব্দগ্রকাঁশে নিরূপিতত্বাদ- 
ত্রাপি তম্িরপণে গ্রস্থগৌরবগ্রসঙ্গাত্তত্রৈব সর্বমবগন্তব্ং। তদিদং রাজ্যাকা্ডং বৈশ্বদেবং | 
তথ) চান্ুক্রমণিকায়ামুক্তং---.“রাজন্য়ঃ সত্রাঙ্গণঃ পণুবন্ধঃ সহেষ্টিকঃ। উপান্ুবাক্যং যাজ্যাশ্চ 



১ প্রপাঁঠক, ১৪ অন্বাক | ] কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র | ৩২৯ 

অশ্বমেধঃ সত্রাঙ্ষণঃ ॥ সত্রাকণং চ হোমাশ্চ সুক্তানি চ সহেষ্টিভিঃ। সৌব্রামণী সহাচ্ছিদৈঃ 
পশ্তশ্মেধ্চ ষোড়শ” হতি।  অনুমত্যৈ পুরোড(শমিত্যাদিকো মঞ্কাওস্তোইষ্টমপ্রপাঠকো 

রাজসুয়ঃ | অনুমত্যা ইত্যাদিক। বিধিকওস্থাঃ যষ্ঠসপ্তমা্টমপ্রপাঠকান্ত্রয়ো রাজনুয়স্ত ত্রাঙ্গণং | 

বায়ব্য/. শ্বেতমালভেতেত্যাদিগ্রপঠকোক্তাঃ পশ্ুবন্ধঃ। প্রঞজীপতিঃ গ্রাজা অহ্মজতেত্যাদি- 
প্রপাঠকত্রয়োক্তা ইষ্ট্ঃ। প্রজাপতিরকীময়ূত প্রজাঃ শজেয়েতাদিকমূপান্গবাক্যং। উভ| 

বামিন্দ্রা্রী ইত্যাদয়ো বাজ্যাঃ। জামৃতস্তেত্যাদিকন্তত্র তত্রোক্তোইশ্বমেধঃ । সাংগ্রহণ্য্ট্যা 

ইত্যাদ্দিকং তদ্াক্ষণং । প্রজননং জ্যোতিরিত্যাদিপ্রপাঠকপঞ্চকং সত্রাযণং। জুষ্টো দমুনা 
ইত্যাদিপ্রপাঠকদ্বরৌক্তা মন্ত্রী হোঁমাঃ | পীবোহনা৬ রঘিবৃধঃ মেধা ইত্যাদিসার্ধপ্রপ।ঠকোক্তানি 

স্ক্তানি। অগ্রির্দা গসকাময়তেত্যা গন্ধ প্রপাঠকোক্তা ইষ্টয়ঃ | শ্বানীং ত্বা স্বাছনেতাদিঃ 
লৌত্রীমণী। সর্বান্বা এযোহগঘৌ কামান্প্রবেশয়তীত্যাদীন্তচ্ছিদাণি।  অগ্জস্তি ত্বামিত্যাদিকঃ 
পশ্তঃ। বঙ্গণে বাদ্ধণলালভত উত্যাদিশ্পিঃ। "অত থাগ্যানাং পিশ্বে দেবা খময়ঃ। উভা 

বামিতি দ্ধেত্রিষ্টটভৌ | ইন্দায়ী নবতিমিতি গারত্রা। শিং স্তোমমিতি ভ্রি্প,। বম: 
স্বেতি গায়ত্রী। পথম্পণ উতি ত্রিষ্টপ.। ক্েত্গ্ত গভিনেতারষ্টপ.। শ্গেত্রম্ত পত ইতি 

তিঅস্তিইতঃ। যদা হিষ্টমিত্যনষ্টপ,। 'অগ্লে এমিতি ভিষ্টপ। তমগ্নে বতপা ইতি গায়ত্রী । 

যদ্বো বয়মিতি ত্রিষ্টপ,। দেখতাস্ব ততন্মপ্রব্যাখা।নেনৈৰ প্রকাশিভটি। তা এতা খাষিচ্ছন্দো- 
দেবতা অনুষ্ঠানকালে ন্মরণ্ীয়া; ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণ[চাধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ঃযন্ুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা- 
ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে চতুর্দশোহন্থবাকঃ ॥ ১৪ ॥ 

রং ০ 
গাঁ 

বেদাথন্ত প্রকাশেন তমো হা্দং নিঝারয়ন্ । 

পুমরথাংস্তুরো : দেয় জানারিভিি। ॥ 
সী ক 

গা 

ইতি শ্রীমদিগ্তাঁতীর্থমহ্শ্বরাপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবুক্কমহারাজ- 

স্যাহজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্যেণ বিরচিতে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ঃমজুর্কেদীয়- 
টতৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাঞ্ডে প্রথমঃ প্রপাঠক? ॥ ১॥ 

গা ০ 
সং 

মন্ত্াথ আলোচন। | 

প্রথম প্রপাঠকের উপসংহারে, চতুর্দপ অন্ুবাকের মন্-সমূহে, চরম প্রার্থনার কুচন! হইয়াছে। 
ভাষ্বের অনুক্রমণিকা় প্রকাশ, ত্রয়োদশ অন্বাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র কথিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে, এই চতুদদশ অন্থবাকে দর্শপূর্ণমস বজ্জের বিকৃতি-মন্ত্রসমূহ উল্লিখিত হইল। এইরূপ 
অনুক্রমণি করিয়া, মন্তরসমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার তৎসাধনোপযোগী বিবিধ পক্রিয়া- 

রক্ষবর্কেদ-_০২ 



৩৩০ যজূর্ধেদ-সংহিতা। | প্রথম কাণ্ড, প্রথম আটক । 

পদ্ধতির উর্লেখ করিয়ছেন। ভাষ্বেই তাহার বিবৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রে আমরা যে 
ভাব উপলব্ধি করি, পরম্পরাক্রমে পরবন্তী আলোচনায় তাহা সন্নিবি্ট করিতেছি । 

অন্ুবাঁকের প্রথম মন্ত্র--উভ1 বামিক্ত্রা্মী+ গ্রভৃতি। গার্হপত্য অগ্নি-স্থাপনে এই মন্ 

প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র পদে এখর্ধ্যঘুক্ত এবং অগ্নি পদে গার্ৃপত্য অর্থ ভাষ্যাঙক্রমণিকায় 
কথিত হইয়াছে । দেবোদে্ঠে সাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা 

প্রদান করা হইয়া থাকে । এইজন্ত "গ্রিকে প্র্বর্স্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ 

কিন্ত সে ভাবে অধ্যাহত হয় নাত । নক্রটা হন্দ ও অগ্নি ছুই দেবতার আহ্বানে প্রযুক্ত হইয়াছে, 

ইহাই ভাষে ও ন্যাখ্যায় পরতিপনন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যান্তসারী অর্থ এই যে,_“হে 

উঙ্ীগ্বী দেব্দ্য় ! তৌমাদের উভয়কে এক সঙ্গে 'মাহ্বান করিতেছি । তৌমরা উভয়ে একত্র 

'গামাদিগের হবিঃ-িপ আনন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত 5৪1 তোমরা উভক্বে অন্ন ও ধনদাঁনে সমর্থ; 

'গাতএব তোমাদিগকে অন-লাভের নিমিত আহ্ব।ন করিতেছি 1, 

আমাদের ব্যাখ্যাঁও এ 'অর্থেরহ অন্তমারী বটে ) ভবে 'গামরা শন্ধ-পক্ষে ও ভাব-পঙ্ষে উহার 

মধ্যে অন্য সামগ্রী ণঙ্গয করিতেছি । 'আমাদের সে অর্থ মন্ত্র "মন্বাসারিণী-ব্যাখ্যার। 

এবং “ৰঙ্গান্গবাদে একাশ করিয়াছি। ঠথাপি তদ্দিষয় সক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি । 

“ইন্জরগী পদে ভগবানের শন্তিবূপ ও '্রানকূপ নিতুতি গ্রকাঁশ পায়। ইন্দ্র--দেনরাঁজ; সকল 
শক্তি তাহাতে কেন্দ্রীভূত । 'অগ্রি-প্রক।শরপ। তাই তিনি জ্ঞানাধার বলিয়া পরিকল্পিত। 

"আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যা ) পদে আহুতির দ্বারা_-ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদ্ির দ্বারা-_-আহ্বানের 

ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে “আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি,__এই অর্থ ই প্রাপ্ত 
হুই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাব একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে । এখানে 
বলা হইয়াছে,_রাধসঃ সহ মাদয়ধৈব | প্রচলিত অর্থে 'রাঁধসত পদে ধন বুঝায় বটে; 
কিন্ত সে ধন__কোন্ ধন? “আরাধনা, অথ-মুলক 'রাধ" ধাতু হইতে এ পদ উৎপন্ন । সুতরাং 
'আরাধনা-রূপ, পৃজা-ূপ ধনের দারা আপনাকে হর্ষান্থিত ও পরিতৃপ্ত করিব--এই ভাঁবই এখাঁনে 
ব্যক্ত দেখি। এবন্িধ সঙ্গের পর, সেই দেবতাদয়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাহারা কোন্ কোন্ 

সামগ্রী দান করেন, তাঁহা প্রকাশ পাহয়াছে। এ সন্ধে যা ও পরয়ীণাং পদ ছুইটা 

লক্ষ্য করিবার বিষয়। “হ্যাং, পের সাধারণ অর্থ-_অন্ন ; “রয়ীণাং পদেরও প্রচলিত অর্থ__ 
ধন। কিন্তুসে অন্নই বা কেমন, "গার সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন । যাহা 
ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদ্দান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাঁতা শে দেব্ত।, তিনি ইহলোকে 
প্রাণ-শক্তি প্রদান করুন, 'ইষাং, পদে সেই ভাব ব্যস্ত করে। 'রয্রীণাং পদ আরাধনা অর্থ- 
মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থগ্রাপ্তিবূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। 
তবেই বুঝ! গেল--সেই ছুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী । বলা হইল--ইহলোকে প্রাণ- 
শক্তিদীতা এবং প্রলোকে পরমধন-প্রদীতা। উপসংহারে প্রার্থনা,--'তীহাদের উভয়কে 

আহ্বান করিতেছি--কেন? 'বাজন্ত সাতয়ে | “বাজ শবে অন্ন+ ও “জয় বুঝায়। তাহাতে 

জয় অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্বোক্ত ছুই ভাবই অক্ষ থাকে । ইহলোকেও জয় চীই ; পর- 
লোকেও জয় চাই। এ্রছুই পদে এই ভাবব্যন্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ লাভ-প 
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জয়, পরলোকে পরমধন লাভ-রূপ জয়। এই ছুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকট দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা 
জানান হইয়াছে--“হে তগবন্! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেক্ঃ সাধন করুন” * 

অন্ুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র--“অশ্রবং হি” প্রভৃতি । ভাঞ্কে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, 

তাছা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ভাধ্যোক্ত সে ব্যাগ্যা এই,-লোঁকে কন্তার অত্যন্ত প্রিয় 
বিশিষ্ট জামীত। দৌহিত্রাদিবপ প্রজা বুবপে বৃদ্ধি করে। ত্রাত। ভথ্মী-স্সেহ্বশতঃ ভত্বীর গৃহধন 
রক্ষার নিমিভ্ত দাঁসদাসী গ্রস্ভতি বহুল পরিমাণে প্রদান করে। আপনার! উভয়ে তাহাদিগকেই 
বনু ধন এবং বহু প্রজা প্রদান করেন শুনিযীছি। অতএব হে ইন্ত্রামী! সোমসদুশ পুরোডাশ 

প্রদানে আপনাদিগের চিত নতন হর্ষূপ চিত্তবৃদ্ধি উৎপাদন করিয়া স্তৃতি সম্পাদন করিতেছি ॥ 
ভাষ্তমতে আদি মন্ত্র পুরোন্থবাক্যা এবং পরবন্থী মন্ত্র যাঁজ্যা। 

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আঁনাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 

দেখিতে পাইবেন। নন্ত্রের অন্তর্গত “নিজামাতুঃ ন্গালাৎ “সোমস্ত+ 'জনয়ামি' পঁভৃতি পদ 
মন্্ার্থনিফাশনে বিভিন্ন ভাঁব পরিগরহাণের হেতৃভৃত হয়া ঈাড়াইয়াছে। বাহা হউক, প্রচলিত 

কি প্রকার 'র্থ হইতে শামাদিগের ব্যাখ্যায় কি একার "অর্থ দাড়াউযছে, তাহা বুঝাইবার জগ্ঠ 

এ স্থলে চই প্রকারের হুইটী প্রচলিত অর্থ উদ্ধ ত করিতেছি ; যথা, 
(১) গহেইন্দ্র ও ছগ্রি! তোমরা 'অমেগ্য জামাতা অথবা শালক অপেক্ষাও বছবিধ 

ধন দান কর, এইরূপ শনিয়াছি ; অতএব হে ইন্দ ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোম 

প্রদান কালে পঠনীয় একটী নৃতন স্তোত্র রচনা করিতছি 1% 
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এবদ্িব ব্যাখ্যা পাঠ করিণে, এন মন্ত্র হইণ্ে পুর(তন্বের ঢুহটা তথ্য নির্দেশ করা যায়। 

দগ্্র যে মন্ুষ্যের রচিভ এবং মনুষ্োর উপাসানায় প্রধুজ, এ প্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 

'অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথা ধে আজিকালিক।|র নিয়ন নহে ; পরস্থ এ কালের ন্যায় সেকালেও 

যে পুত্রকন্তার বিবাহে আদান প্রদানের ব' পণ গ্রহণের প্রথা গরবস্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন 

করিতে পারা যায়। বেদররূপ দর্পণে আগ্রচিত্র প্রতিফলিত ইয়া থাকে। স্থতরাং সকল 
কালের সকল ভাবই উহার মধা হইতে অধ্যাহ।র করা যাঁয়। 

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ কর! 
যাইতেছে । তদ্ুপলক্ষে মমস্তামূলক পদাবনির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, 

প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি। দবিজামাতুঃ” পদে বিশিষ্ট-ধন-প্রদানকারী--এপ 

ভাৰ গ্রহণ করি। নন্তালাৎ, পদে "শালা গৃহ বা সদয়, 'অর্থে সঙ্গতি দেখি। “ঘা” পদে 

* কৃষ্ণ-যভুর্কেদের এই মন্ত্রটা শুরু-জুর্কে্দের তৃতীয় অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় 
পরিদৃষ্ট হয়। 
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ণপুগণের হস্তা। অর্থহ স্সিদ্ধ হয়। “স্তোমং জনয়ামি' পদদ্য়ে “মন্কের রচনা! করা” অপেক্ষা 

মদ্কে হদয়ে প্রতিষঠত করি,-এইনপ ভাবেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা 

করিলে, মন্ত্রটাকে যুগপৎ দেবমাহাক্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনামূলক এবং সঙ্গপ্লহুচক বলিয়া মনে হয়। 

সে পক্ষে মন্ের মর্খ হয় এই যে,_ মাঁকিষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । মানুষ মানুষকে এমন কোনও 

জিনিষ দিতে পারে না--খাহা সত্য, যাহা সনাতন। আতএব দেবতাই--দেবভাবই বিশিষ্ট 
দাঁত!) দেবতার সাহায্যে হাদয়রূপ গুহ ভঈতে রিপুগণ বিতাড়িত হয়। তীহারাই জ্ঞানের ও 
ধীশ্ব্য্যের আর্ধিপতি, তাহাদিগকে জদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যেন সত্বভাবের উদ্বোধনায় 

প্রবৃত্ত হই।? * 

তৃতীয় মন্ত্রের ( “ইন্দ্রা্গী নব্তীং পুরঃ, এরড়তি ) ব্যাখ্যা নিষ্কাশনেও ভাষ্যকারের সহিত 
আমরা একমত হইতে পারি নাহ। ভাষ্যে মন্ত্রের বে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা 

এই,--প্রজাগণের উপক্ষয়িতা তগ্করাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্বী। 

হে ইন্দ্রাণী! দানপত়ীদিগের দেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে 

চর্গ-কিচূর্ণ করেন, ভাম্যের অন্ঠসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও এ একই ভাব উপলব্ধি করি। 
সে বাখ্যা এই,_হে ইন্দ্রা্ী! ভোমরা একই উদ্বোগ দ্বারা দাসগণের নবতি- 

সংখাক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে ।” 

বলা বাঁছল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটীকে 
ভগবন্মাহাত্মমূলক বলিয়। মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাম্ম্য এবং নিত্যসত্য প্রকাশ 

গাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব 'এই যেজ্ঞান ও কর্ম শক্তিই মোক্ষলাভের 
হেতুভৃত। তাহাদের দ্বারাই কর্ন সুচারু সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নাঁনা শত্রর আগার। 

অসংখ্য শক্র এই দেহে বাস করিতেছে । কর্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহার! বিদুরিত 
হইতে পারে। ভগব|ন সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বন্প। জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ভগবানকে 
সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাঈ কহিতেছেন,_-হে ভগবন ! আমাদিগের এই নব্দারবিশিষ্ট 

দেহে অসংখ্য শর্রুর বসতি । 'আগনি সেই সকল শক্রকে বিনাশ করিরা আমাদিগের 
এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আগনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্গন্ন। এই সকল শক্রকে 

নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা গ্রধ্যাত। আপনি 'আমার অন্তরের সেই সকল 
শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই ) 
আপনি অশেষ মহিমান্বিত__আপনি সকল কর্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমায় 

আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়। দিউন।, 
মন্ত্রের অন্তর্গত সমন্ত।মূলক “নবতিং পুরঃ, এবং ?দাকং একেন কর্পণা,। এই অংশ- 

্য়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বেদ-মন্্রের মধ্যে “নব”, “সপ্ত? 
এবং পত্বি' গ্রতৃতি পদের ব্হুল বাবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ সকল পদ সংখ্যা-পরিমীণের 

* এই মন্ত্রী খগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের ( প্রথম মণ্ডল, 

১*৯ম সুক্তের দ্বিতীয় থক ) অস্তভূপ্ত। 



১ প্রপাঠক, ১৪ অনুবাক । ] কষ-যজুর্ববেদ-মন্ত্া | ৩৩৩ . 

বহুত্ব হুচিত করে। খণ্থেদের এবং অন্ান্ত বেদের ব্যাখা। প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে 

এই কল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। “নবতিং পদে নয়ের পুরণ বুঝায়। মানবশয়ীর 
নবদ্ধার-বিশিষ্ট | সেই নয়টা দ্বার-কণদ্থয়, চক্ষদ্বয়, নালিকাছয়, মুখ, পাষু ও উপস্থ। এই 

নয়টা ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদশ্মলন হয়। মাম্থষের অস্তঃশক্রসমূহ ধী নয়টা দ্বারেই 
মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টা দ্বারকে রুদ্ধ করিতে 
পারিলেই-_-শক্রর 'আবাসস্তল নবদবীরনিশিষ্ট এইট দেহরূপ পুরীকে উত্ভিম্ন করিতে সমর্থ 
হইলেই-_মান্্ষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ণনবতিং পুরঃঃ বলিতে আমরা এই 
নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ ছ্র্গ হইতে শক্ষাদগকে | দাঁসপত্ীঃ ) বিতারিত করেন বলিয়া 

তাহার প্রপিদ্ধি এবং তাহার অদ্বিতীযষন্ব। সেই শল্নাশরূপ কর্শের জন্যই তাহার মহত্ব। 

অন্তঃশক্রনাশ করিয়। যিনি মান্ষকে মোক্ষধন এদান করেন, তাহার গ্ভায় আশ্র্য্যকর্ধ। 

বিশ্বকন্ট্ী দ্বিতীয় কেহ থাকিতে পারে কি? সেই একই কার্যের জন্যই তাহার মহিমা 

জগদিশ্রত। সেই একই কার্যে জন্যই তিনি অদ্বিতীয় -মহামহিমান্িত। জ্ঞানরপে দিব্য- 

জ্ঞান প্রদানে, এবং কর্মরূপে কম্মশন্তি প্রদনে ভগবান মানুষকে সৎপথে প্রবন্থিত 

করিয়া তীহাঁকে মোক্ষের ভধিকারী করেল।  এইনপ ভান উপলব্ধি করিয়াই আমর 

এই চতুর্দশ অনুবাকেব তৃতীয় মধের পুর্বে ্ তন্ধপ অর্থ নিন করিয়াছি । ৮ 
তার পর পঞ্চম ( ণশুচিং হু প্রড়তি ) মন্ধের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর যখন ভক্তি-সহযুত 

হয়, ঘখন জ্র।নালোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তনঈ তাহ বুত্রৰপ "ন্তুঃশক্লুকে বিনাশ করিতে 

মনর্থহয়। জ্ঞান এবং কু শভ্িই-সকল পতখখষ্মের মুলাভৃতি।  হাঠারাঈ আকুল অন্তরের 
ভন্ভির পুজা ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। স্বগতঃ মনে এই ভাবষ্ট চিত বলিয়া মনে 

করি। ভাম্যকার নঙ্্রের দেভান অপাহাণ করিয়।ছেন, ত|হ| এই, বিজনাশক হে ইন্দ্রা্ী | 

আজ আপনা আমাদের জ্ততি গ্রহণ করন। মে স্কতি-নহন আগের দ্বারা সঞ্জাত ও 

নির্দোষ হইয়াছে । রোধ-গর্বাদি রহিত বালয়া আপনা উভয়ে সুদে হোম নিষ্পন্ন করিতে 

সমর্থ। আমরা সেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি । "আপনারা উভয়ে কাময়মান 

ঘজমানদিগকে সগ্ অন্ন প্রদান করুন|” ভাষ্যে এই নন্তরটা ম।জ্যা বলিয়। অভিহিত হইয়াছে | 
মাহা হউক, আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ নিপরীত পন্থা পরিগাহণ 

করিয়াছে । আমাদিগের প্রকাশিত মন্মান্ুসা বিগ্ী্যাখ্যায় এবং বঙ্গান্ুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 
মন্ত্রের অন্তর্গত “নণ্জাত, 'বুত্রহনা” এবং “স্হবা। এই তিনটা পদ বিশেষভাবে অনুধাঁবনার বিষয় | 

নবজাতং বলিতে ভাম্ের ভাবে এবং মন্ত্রের বাকা-বিস্তাসে বোধ হম_ধেন ইন্ত্র ও অগ্নি- 

দেবতার পুজার জন্য নৃতন নুন্তন স্তোত্র বিরচিত হুইতেছে, বেদ-মন্ত্র যেন নবকলেবর পরিগ্রহ 
করিয়া ইন্দ্রও অগ্নি-দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির 
আলোচনায় "নবজাতং, পদে কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্র নামক কোনও 

শি 

২৪ 
স্ব 

২ 

* ৃষ্কযূর্ক্ণ্দের এই মন্ত্রী খগেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ 
বর্ণে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বীদশ বৃত্ত, ষষ্ঠ খক) পরিদৃষ্ট হয়। 



৩৩৪ মজুর্ধ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক | 

খবি বা মনুষ্য প্রক্ৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝ! যাঁয়। 
কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বের বিষয় এবং অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় স্বীকার করিলে, এই “নবজাত 

পদের গ্রাতি প্রথম দৃষ্টিতেই উহার, ভাব বিষয়ে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমাদিগের 
দৃষ্টিতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি,-এ তো তাহা নহে! এখানে যে নিত্য সত্যতত্ব 

প্রকটিত রহিয়াছে ! 
. নিত্য সত্য-সনাতন 'অণিনশ্বর পরমাতা! সর্ধকাঁলে সমভাবে সর্বত্র বিষ্যমান রহিয়াছেন। 

তিনি সর্ধকালে সমভাবে সম্পূজিত হ্য়েন। তাহার আরাধনা-উপাসনার কলাকাল নাই ; 

াহার স্বতি-বন্দনাও 'আাবহমানক'ল চলিয়া 'আসিতেছে। যিনি যখনই তাহার উপাসনার 

প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তীঁহ[র সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুবিতে 

সমর্থ হইবেন,--“তিনি তে। নূতন নহেন--তিনি যে পুরাতন--তিনি সনাতন ! তিনি যে-_ 
“ন জীয়তে মিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ 
অজে নিত্য শ্বা্থতোইয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে ॥% 

তীহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাহার হাঁস-বুদ্ধি নাই, তিনি নিত্য : তীহাঁর ক্ষয় নাই, 

তিনি শ্বাশ্বত। তীহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাঁণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাঁশ 

নাই, তাই কথিত হইয়াছে,“ন হন্যতে হগ্যমানে শরীরে । তিনি চিরদিনই আছেন, তাই 

তাহার স্ততি-বন্দন! চিরদিনই চলিয়াছে। আজ যে কেবল আমিই তাহার উপাসনা করিতেছি, 

তাহা তে নহে! আজি যে কেবল আমিই তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্বতন মুনি-খধিগণ--আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামভগণ-_সকলেই 
তাহার উপাপনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,সকলেই তীন্ঠার সন্নিকর্ষ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন । 
সুতরাং আমিই কেবল যে সে পথের নৃতন পথিক, তাহা নহে । অধুনীতন সাধকগণই যে 
তাহাকে পাইবার জন্য নুতন বা!কুল হইয়াছেন, তাহাঁ নহে; অনাদি 'গনস্ত কাল অনাদি 
অনন্ত কোটী সাধক, তাহার মহিঘার বিভে।র হইয়া, তাহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। 

আবার, আনাঁদি অনন্ত কাল-_অনাদি 'অনন্ত কোটী সাধক তাহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। 
মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম 'অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না : তাই তাহারা অসীম অনস্তের 

একটা সীমা করন|। করিয়া লয়। তাই ধখনই ব্লিবে নূতন; তখনই তাভা সেই একই 

ভাবের গ্োতনা করিবে; তখনই ত্বাহা গেই চিরনৃতন _ পুরাণ পুরুষকে নির্দেশ করিবে। 
এই ভাবেই এ নূতনের নিত্যত্ব ও নৃতনত্ব অনুভূত হয়। আবার স্থ্রতি বা স্তোত্র_-ভগবানের 

আরাধনা উপাসনা_-নবকলেবর পরিগ্রহ করে তখনই, যখন তাহ! জ্ঞান "9 কর্ম শক্তির 

দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম-উভয়ই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশে অদ্ধিতীয়। যে 

পুজা উপাসনার অনুষ্ঠান আমরা করিয়া থাকি, জ্ঞান ও ভক্তির লহিত অন্থুষ্ঠিত হইলে, 
তাহাই ভগবানের নিকট পৌছইয়৷ থাকে । তখনই তাহার অভিনবত্ব সিদ্ধ হয়। এ 

ভাবেও “নবজাতং পদ্দের সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে। 
মন্ত্রের অন্তর্গত 'বুত্রহা” পদে, “বৃত্রপ্রমুখ শক্রগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা বিনাশ করেন-_- 

ড়ান্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটা উপাখানের 
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অবতারণা করা হইয়৷ থাকে । তরী পদের সাধারণ ভাব এই যে,-বুত্র নামক একজন 
অন্থর ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে যুদ্ধে নিহত, করেন। আবার রূপকে হইল 
বলিতে ুতূর্য বুঝায়, আর দুবত্রঁ বলিতে ৃর্যের আবরূক “মেঘকে” বুঝাইয়৷ থাকে । 
কুর্য্যরশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবীতে জীবজন্তু বৃক্ষ-লতা-তরু-গুলাদি নবজীবন প্রাপ্ত 

হয়। মেঘ কুর্ধ্কে আবৃত করিয়৷ পৃথিবীকে অন্ধকাঁরময় করিয়া ফেলে; তাহাতে এই 

পৃথিবীতে নান! অনর্থের সুত্রপত হয়। এইরপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের 

ও অগ্নির সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দন্দ চলিয়াছে। যখন 

বৃত্র জয়লাভ করে, সুধ্য ও অগ্নি অদৃপ্ত হইরা পড়েন, পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। 

এইবরূপে হুর্ধযরশ্মি ও উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বুক্ষতরুলতাগ্তন্স, এমন কি 
প্রাণি পর্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, অবশেষে হুধ্যরশ্মি বা উত্তাপ প্রতিষ্ঠান্বিত 
হয়, ইন্ত্র ও অগ্নি জয়লাভ করেন। বৃত্র বা মেঘ নিহত হইলে বর্ষার বারিধারা ভূতলে 

পতিত হয়; তখন উন্ত্রের ও 'অগ্রির গৌরব পূর্ণ মারার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইবূপে শত্রু বিধ্বস্ত 

হওয়ায় তাহাদের জ্যোতিঃ ব্গুণে পরিবদ্ধিত হইতে থাকে । খাহারা হন্্রের ও বুজের 

বুদ্ধপ্রঙ্গে এইরূপ বূপকের কল্পনা করেন, তাহারা এই প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া 

থাকেন এবং এই প্রকার অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন । 

, কিন্তু ধাহারা একটু উচ্চস্তরের সাধক, তাহাদের নিকট বৃত্রবধের তাৎপধ্য অন্তরূপ | 
তাহাদের মতে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে সেই অদ্িতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে, তিনি আলোক- 

দীতা, তিনি সকল জ্ঞানের দকল কম্মের-নকল মত্যের আধারস্থান। সজ্ষেপতঃ, তিনি 

সংস্বরূপ। সে অর্থে কৃত্র বিকুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন ) বুত্র--মুণ্তিমান অন্ধকার ও কুকর্ম) বৃত্র সকল 
অসভ্ভাব্র-সকল অনর্থের জনক। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চিরসংগ্রাম 

চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও মেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দের বিরাম নাই । কৃর্য্য ও 

অগ্নি যেমন পরিদৃগ্তমান পৃথিবীকে আলোক-র(শমতে উত্তাপ বিতরণে পুলকিত করিয়৷ থাকেন) 

সেইরূপ সেই সৎ পবিত্র আধ্যাম্মিক 'আালে।কের আকর ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোক 
বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য "উদ্বুদ্ধ করেন। 
সূরধ্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুক্কাফ়িত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত 

হইয়। পড়ে? সেইরূপ জ্ঞান-স্্য বা জ্ঞানাগ্রি কখনও কথনও কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘ দ্বারা আবৃত 
হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধ্য 

প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্তান্ত অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈম্ত-সাঁমস্তরূপে আবিভূত হইয়! 

হদয়-হুর্গ আক্রমণ করে,__ঈশ্বরের মহিমায় জদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংম 

করিবার জন্য তাহার! প্রয়াস পাঁয়। ইন্দ্রের ও অগ্নির এবং বুন্ধের সৈম্যগণ যখন এইবপভাধে 

সমর-ক্ষেত্রে আবিভূতি হয়; আত্মা কখনও কখনও সেই চতুর সর্প-প্রকতি ধূর্ত বৃদ্ধের বশতাপন্ন 
হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে--নৈতিক-রাজ্যে অরাঁজকতা৷ ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা 
হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অস্তঃকরণের ধর্দ্ম-প্রবৃত্তি ও সন্তাব- 

সমুহ হৃদয় হইতে অপন্যত ' হয় ১--কুণপ্রবৃত্তি-সমূহ তখন হ্বদক্ধ অধিকার করিয়৷ বসে। হব 
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তখন আর ইন্দ্রের বা অগ্নির পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে 
হৃদয় সমাচ্ছন্ হইয়া পড়ে পাপের ও দৈন্তের অতলতলে নিমজ্জিত. হইয়া আসছে সদসছিচারে 
একেবারে” 'অপসমর্থ হয়। 3 টি বৃত্রের পা প্র্ুলা ভনে প্রনুনধ ছুইয়া আত্ম আপনার কৃত- 

কর্মের ফল ভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নিরূী ঈশ্বর ₹গবার ) সেই পতিতের উদ্ধার 
সাধন করেন। অন্তরে অহরহ সব্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংঘর্ষই এবংসলদ্বৃত্তির উন্মেষণে 

অসদ্বৃত্তির বিনাশ সাধনই-_্্রা়ীর বৃত্র-বধ। মানুষের অস্তর অজ্ঞাদণ।দ চিরঃসন।চ্ছম | 
কর্মের প্রভাবে, জ্ঞান-জ্যোতির বিচ্ছুরণে সেই অজ্ঞানতা৷ দূরীভূত হইলে মানুষু 'গবৎকুপা-লাঁভে 
সমর্থ হয়। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া কীতরক্ঠে যখন তীহাকে ডাকে, ভক্তের 

. উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্র-গতিতে আগমন করিয়া, তাহার উদ্ধার +৭ন কৰেন। ইন্দ্র ও 
* অগ্নি-_শাত্ম শিক্ষনকেই ব্য।পিয়৷ অবস্থিতি করেন। 'বুতরহনাঃ পদ অন্তঃশক্রনীশে 'জ্ঞান- 

জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ এবং কর্ম-শন্তির পরিস্ফুরণের বিষয়ই ব্যক্ত করিতেছে । ভাব এই য়ে 

“সেই পরম-পুরুষ, ইন্রদেব ও অগ্নিদেব রূপে, সংস।র-তয় নিবারণ করেন; তিনি সর্বরক্ষণক্ষম | 
তাহার কৃপা-লাঁভ করিলে, তোর অন্তরের সকল শক্র বিনাশঞ্াপ্ত হইবে। তিনি শক্র- 

,নাশক-_রিপুনাশক | তুমি তাহার শরণ লও । তোমার ভক্তি-রপামৃত তীহাকে উৎসর্গ,ক্ুর | 

তাহাতে তিনি গ্রীত হয়৷ তোমীর অজ্ঞাঁনতা দূর করিবেন। জ্ঞানালোৌকে তোমার ভ্বদয় 

উদ্ভাসিত হইবে । তুমি তাহ।র স্বরূপ হৃদয়ঙ্গন করিতে পারিবে ।, 
নুহবা, পদের তাঁৎপর্য্য-প্রকষ্ট হবিদীর়কৌ, সন্তাব-বর্ধকৌ” আমাদিগের মনমানুলারিনী- 

ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কম্মের সহিত যদি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, জ্ঞান-বলে বদি কর্মের 

স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহা হইলে সেই কম্মই ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়__ 
সেই কর্মের দ্বারাই হৃদয়ে সঘাব-রাঁজি ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে তাই "সুহবা” পদে ভাব 

প্রকাশ পাইয়াছে-“হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহ-পঙ্কে ডুবাইয়া রাখেন? সারাজীবন 
নিমজ্জিত রহিলাম; এইবার উদ্ধার করুন। চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে। 

জ্যোতিন্মান আপনি; একবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমীন হউন। অন্ধ আখি উন্মীলিত 

হউক )--যেন আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ দেখিতে পাই। আনার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত 

হউক। যজ্ঞের ফলে আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন-_-আমার কর্ম-শক্তি প্রবর্ধিত হউক । 
আপনি বিশ্বপাতা, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি ববশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর--কর্দ্ের ফলে যেন 

সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাঁভ করিতে সমর্থ হই। অধমকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার 

প্রভাবে, জ।নানুমোদিত সৎকর্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তদানাি-গুণযুক্ত হই, আমি যেন 

দেবত্বলাভ করি ভগবানকে যে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তাহার তাৎপর্ধযই 
এই বলিয়া মনে করি। প্রথম অবস্থায় মনোভূঙ্গকে চরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবার জন্যই 
বহিরক্ষের সাধনার আবশ্যক হয়। মধু-পানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা 
আসে। সাধনার এই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে অগ্রদর হইলেই সাধনায় সিদ্ধি-লাঁভ 
ঘটে,--কর্দ-কাণ্ডের মধ্য দিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডে উপনীত হুইতে পারা যায়,--প্রথমে ইন্দ্র ও পরে 
অগ্নি পদের সমাবেশ এবং তঁহাদিগের “সৃহবা” গুণ-বিশেষণে তাহাই বুঝিতে পারিশ ভক্ত সাধক 
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যখন অগ্নির ও ইন্দছের রূপ দেখিয়! ভক্তিভরে তাহার অর্চনা প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ 

তাহার অন্তরের রত্ররূপ অজ্ঞ/নান্কাররূপী বৃত্র দূর হয়। জ্যোতিম্মমনের দিব্যজ্যোতিঃতে 
ক্রমশঃ তাহার হ্বদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে । “যে সংশযষের কুত্টিকা তাহার 

হৃদয় ঘেরিয়। বসিয়াছিল, তখন ক্ূমশঃ তাহা অপশ্ত হঠয়! যা়। তথন সকল আকাজ্জা, 

সকল কন্শা, সকল দুঃখের অবসান হয়। তধন মার আত্মার পরমাত্মায় ভেদ থাকে 

না। ইন্দাগ্ি্ যে নেই সচ্চিদানন্দ ব্প, ইন্দ/গ্রিই থে সেই পরঙাত্মা। আর তীহারাই মে 

শহনা'__তীহারাইি যে যচ্ছের সু সম্পাদক এবং সদ্ভাবের জনক, প্রকষ্ট-জ্ঞন-কর্ধান্বিত 

সাধক তখন তাহাই বুৰিয়া থাকেন । 

ফলতঃ, মন্ত্রী অতি উচ্চভাঁবমূলক | উচ্চনী৯-নির্দিণেষে ভগবান বে শরণাগতকে 

পরিত্রাণ করেন, মন্ত্রে সেই বিষয়ই পরিন্যক্ত। অতি অকিঞ্চনও যদি তাহার শরণ 

গ্রহণ করে, সেও যদি তাহার করুণার ভিগারী হর, তাহার অন্ুগ্রহ-লাঁভে সমর্থ হইতে 

পারে। তাই সর্বতোভাবে কারুমনোবাকোে তাহার জ্রীচরণে শরণ লওয়ার উপদেশ 
এই মগ্থে গ্রদত্ত হইরাছে | । 

পঞ্চন ( “বস্মূ হা প্রভৃতি) নগ্রে পৎপথে চলির। সছাবে মণ্ডিত ভইয়। সংস্বর্নপকে লাভ 

করিবার মাকাজ্গণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অর্থ নিক্ষাখনে ভাম্যকারের 

সহিত বিশিৰ নতানৈকা সংঘটিত হয় নাঈ। ভাম্মকারের মতে মন্্টা সত্র-পুরোনুবাক্যা | 
ও|ম্যমতে মন্ত্রের অর্থ,_হে স্মাগপতি পুষা (দেবত| )! আপনাকে রথের হার সংমোজিঠ 

করিতেছি । আঘাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম যাহাতে 'অন্নপ্রাপক হয়, সেই জন্য | 'অর্থাৎ 
অন্নধনল|ভের নিমিত্ত পুষাদেবতাকে রথের স্তায় নিযুক্ত কর! হইতেছে__ভাষ হইতে এই ভাব 

উপলব্ধি করি। নানুমষের হ্বদয় অনন্ত কামনার পমুদ্র। সনুদ্রে বীচাবক্ষোভের স্থায়, 

কামনার পর কামনা মানব দ্বদরে উিত হইতেছে। সেই কামন| পুরণের জন্যই 
নানুষের বত 'কিছু অনুষ্ঠান 'আঁয়োজন। মন্ত্রে পূবাদেবতাকে যে অন্ধন লাভের নিমিত্ত 

রাখের হ্ঠায় নিধুক্ত করা হয়_সেও দেই কাঁমনা-পুরণ জঙ্তঈ। ৩গবাঁনের নিকট 
গ্রর্থনার সদর মাগুষের অন্তরে প্রধানতঃ দ্বিবিধ স্ুখভে[গের আকাঙ্ষা। জীগরুক হইয়! থাকে । 

প্রথমতঃ, - তাহারা ভোগের উপযোগী ধনৈশ্বস্য চার; দ্বিহীরতঃ,--সেই পর্যযাপ্তেরও 

অধিক-পার্থিব ধনৈশ্বধ্যেরও অতীত-_-অন্ত ধন (মোক্ষ ধন) তাহরা পাইবার ক।মনা 

করে। ভোগের আকাজ্গা অনস্ত প্রকারের। সে আকাজার +;মা নাই। তাই 

ধনাদির প্রকারভেদেরও অন্ত নাই। চাই--অর্থ; চাই--মণিমাণিক্য হীরক জহরত ; চাঁই 
একি করি 

* চতুর্দশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী গগেব-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ট অধ্যায়ে 
পঞ্চদশ বর্গে (সগ্ডম মণ্ডল, ত্র্যধিক নবতিতম স্থক্তের প্রথম ধক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যে 

একটা. বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই, -প্হে বৃত্রহা ইন্্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ 
নবজাত স্তোম অগ্ঠ সেবা! কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের ছুই জনকে পুনঃপুনঃ 

আহ্বান করিতেছি । যজমান কামন| করিতেছেন, তাহাকে সগ্ধ অন্ন গ্রদান কর. ***" 

কুষ্-ধনূর্ষ্মেদ--৪৩ 



৩৩৮ যজূর্ষ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

ঘরবাড়ী গাড়ীজুড়ি ; চাই-_ আসবাব পোষাক অট্টালিকা; চাই-_মনোরম! বনিতা, আজ্ঞাবাহী 

দাসদাসী ; চাই-_আরও কত কি সুখসাধক সামগ্রী! আকাজনা বিচিত্র ; আকাজ্কিত 

ধনেরও তাই বিচিত্রতা! কেবল কি বৈচিত্যে বিবিধ ধনতোগেই-_ভাকাজ্ষার নিবৃত্ত 
আছে? তাহা তে নহে! মান্থম চায়--পধ্যাপ্ত। তুমি কত টাও? কত ভোগ 

করিৰে! পর্যাপ্ত পাইবে । কিন্ত কি প্রহেলিকাঁ! তাহ।তে তে। আকাজগ মিটে না! 

ক্ষুধিত হইয়া ? উদর পুরিয়া আহার কর। গিষ্টর চাও? এত পাইবে ষে, উদরে স্থানি 
হইবে না! কোন্ ইন্জিয়ের পরিপ্তি সাধন আক।জ্ন কর? তোমার দর্শনেন্দ্িয় সৌন্দধ্য 
উপভোগ করিতে চার? সন্মথে চাহিয়া দেখ-- সৌন্দয্যের অনন্ত পারাবার এই বিশ্ব, 

তোমার নয়ন দুইটাকে এখনই পৌন্দধ্য-সাগরে ডুনাইয়! বাখিবে। তোমার শোত্র? 
দেই ধ কতটুকু সুস্বর এবণর আদাঞ্ষী কহিতি পারে 2 পর্যাপু-পধ্যাপ্ত সকলই তো 

তোম/র পুরোভাগে রহিয়াছে! তবু তো তোমার আকাজ্কা মিটে না! ভোগসামগ্রী 

পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো ভোঁদার জাকাজ্ার নিবু্তি ঘটে না! যতই কমার পুরণ 
হর, ততই নূতন নৃতন ক।মনা আপির। পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কাননার--তৃষ্ণার কি 
কখনও সীমা আছে? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, 

“নিস্বো নষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহআনীপো। 

লক্ষেশ: ক্ষিতিপাঁলতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রশ্বরত্বং পুনঃ ॥ 
চক্রেশ: পুনরিক্্তাং সুরপতিব্র্গপদং বাঞ্চতি | 

ব্রহ্মা বিষুপদং হরিহরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ | 

ফলতঃ, তৃষ্ণর-_কামনার কখনই অস্ত নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্ত প্রদত্ত 

হউক, কামনা কখনই মিটিবে না! নিত্য নৃতন কামনা আপিয় নিত্য নৃতন বাসনার 
উদয় হইয়া, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিবে ! 

তবে চাঁই- পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন! কিন্তু বিচি পধ্যাপ্ত ভোগ্যবস্ব ধনৈশ্বধধ্য 
প্রাপ্ত হইলেও তো আকাজ্ষীর পরিতৃপ্তি না !-কামনার নিবুন্তি নাই! তখন সেই 

পর্যযাপ্েরও অতীত ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে আর 
কোনও আশা-আকাজ্ষার উদ্বেগ থাকিবে নাতখন সকল কামনার অবসান হইবে-: 

সকল তৃষ্জার পরিতৃপ্তি আসিবে । ফলত ঃ, প্রার্থী হও-তীহার দ্বারে। সকল ধনই 

তাহার নিকট আছে। তোমার বে ধনের প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট তাহাই 

পাইবে। অসার মণিমুক্তানূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন 
শ্রেষ্ঠ ধন- মোক্ষধন পর্যন্ত প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। সংসারী সাধারণ 
মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধনের অরধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জনের 

প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্মফলান্থরূপ ধন তাহার! যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা 

নহে। তবে তাহারা ধত ধনই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্জা বাঁড়িয়াই যায়; আর সেই আকাঙ্কা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখের উপর নূতন ছুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত 'করে। শেষ 
এমন হয় যে, তাহাদের অর্জিত অর্থই যত অনর্থের মুল হুইয়| দীড়ায়। কেবলমাত্র 
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আপন পৌরুষ প্রাধান্তের উপর নির্ভর করিয়া! মানুষ যে স্ুুখৈশ্বয্য সম্তোগে প্রয়াস 
পায়,বিভব ত্রশর্ধ্য উপভোগের এই এক দিকৃ। আর এক দিক। আর এক দ্বিকৃ-- 

ভগবানে ন্রস্তচিত্ত হইয়া তীহার দান মনে করিয়া__কর্মফল-লাভের জগত কর্মে গ্রীবৃত্ 

হওয়া | বিচিত্র ধন, বিবিধ ধন, পর্যাপ্ত ধন. আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন--এই ত্রিবিধ 
ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাঁপর হও। তিনি নকল ধনই বিতরণের জন্য 

মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরস্ত যর্দি তুমি তাহার নিকট বিবিধ পর্ধ্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ 
কর, দেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন__মোক্ষধন অবধি-_ প্রাপ্ত হইবে। 

ছুই দ্বিকে তুই পথ! এক পথ ডাকিতেছে,-- চলিয়া আইস! কাহারও অগেক্ষ। 

করিও না। আপন পৌরুষ-গ্রভাবেই তুমি ভোগ্যবস্তব প্রাপ্ত হইবে কিন্তু অন্ত পথ 

কহিতেছে, “নানা, তেমন কাজ করিও না! অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর 

হও না) পথে কত বিদ্-বিপত্তি আছে! একজনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও ।১ এ 

মগ্র সেই আয় লওয়ার কথাই নলিতেছে। বলিতেছে,-তীহার আশ্রয় লও) তাহার 

নিকট গ্রার্থ হও; আগুপৌরুষ-ন্ধপ 'অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ 

পূর্ণ করিবেম।, একটু গ্ঠিরচিন্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে--এখাঁনে সকাঁম ও নিক্ষান_- 

কোনও ভেবাডেদ নাঈ। এখানে ইঙ্গিতে বল। হইযাছে১-তোমার এ সকান প্রার্থনার 

মধ্য দিয়াই তুমি নিষ্কা মার্গে উপনীত হইতে পারিবে । প্রার্থী হও-তাহার নিকট 

গ্রার্থী ভওং তিনি পথ পদশন করিবেন--তিনি যে শোভন মার সন্মার্গের পালক 

রক্ষক-_গ্রদর্ক! তিনি সন্ল ধনের অধিপতি । পর্ধ্যাপূ, পর্্যাপ্থের অতীত-_সকল ধনই 
তিনি তোমাকে প্রদান কপ্সিতেন। ধেবধনে তোহার আকাঙ্সণর নিবুত্তি ঘটে, দে ধনও তিনি 

(তাম|কে প্রদান করিবেন ! * 

অন্বকের ষষ্ঠ মন্ত্র পথ'পথঃ পরিপতিধ প্রতি । এই মঙ্ধেও শোভন-মার্গের অধিপতি 

পুষ-দেবত|র অনুগ্রহে মংপথে এন্িত হঠএ! কর্মুকল হ্াপ। হইবার এবং আঙ্মার 'আয্ম-স্মিলনের 

আঁকাক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। [নশাস-কর্মেব_কন্ম্ফল ভগবানে সমর্পণের অস্কুরও মন্ত্ের 

মধ্যে উদগত দেখিতে পাই | ভ. 1সতে মন্ত্রের মে অর্থ হয়, তাহা এ৯,আমি ফল-কামনায় 

পবৃত্ত। সেই সেই (কর্মে) পথের পারপালক পুযাদেবভাভিমানী অর্ককে স্তোত্রের দ্বারা 

পরিব্যাপ্ত করিতেছি । সেই অক আমাদিগকে শে|কশিরোধিক1 রাঁসৎ অর্থ।ৎ চন্দ্রবৎ অহলাদন- 

সমর্থ ওমবী গ্রদান করুণ । অপি, ত।শিৰ সেই পুষ।সদেৰ্তা আমাদিগের তত্তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞ। 

প্ররুষ্টরূপে দাধন করুন|” ভাধ্যকারের সহিত 'আমাঁদের কয়েকটা বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্য 

ঘটিয়াছে। ণশুরুধঃ পদের অর্থ-নিষ্ষাশনে ভাঘষ্কাঁর এ পদের অর্থ করিয়াছেন, _শোক- 

* এই মন্্রটা খণ্ধেদ-স্ংহিতার চতুর্থ অষ্টীকে অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্ণে ফেক্ঠ মও্ডগ 
ত্রিপঞ্চাশৎ গ্ক্তের প্রথম খক ) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রচলিত বঙ্গানুবাঁদটা এই,_“হে মার্গ- 
পতি পুষা! আমার কর্মাহুষ্ঠান ও অন্ললাভের নিমিনত রণস্থলে রথের গ্তায়, তোমাকে 
আমাদিগের 'অভিমুখবর্তী করিতেছি ।” 



৩৪ মভূর্ষ্বেদ-সংহিতা । [প্রথম কা, প্রথম অষটক। 
নিরোধিকা | আমাদের অর্থ, সেই ভান হইতে--শক্রপ্রতিবন্ধকাঃ।” শক্রর প্রতিবন্ধক যে 

“রাস উৎপাঁদন করিতে সমর্থ, সে "রাসং বাধন কিরূপ ধন? আমরা তাহাকে চন্ধীগ্রা' 

অর্থাৎ পরমানন্দদ।রক সেই শুদ্ধসন্বকেই লক্ষ্য করি । অজ্ঞানভিমিরাচ্ছন্ন অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ 

বিচ্ুরণে, অজ্ঞানতা-নাশে মে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, আর যে জ্ঞানের উদয়ে সকল কর্ম-বন্ধন 

ছিন্ন হইয়া যাঁয়, আমরা মনে করি পরম কল্য!ণ-বিধায়ক মোক্ষ-প্র(পক সেই জ্ঞান-ধনই-_শুরুধঃ 

চন্দ্াগ্রা রাসৎ” পদ-সমূহের লক্ষ্য। 

'পথম্পথঃ পরিপতিং, পদদ্বয়ে ভগবান যে অদ্বিতীয় সন্মার্গ-প্রদর্শক, তাহাই বুঝ। যায়। 

তিনি সর্ব-শ্রেষ্ঠ পথেরই অনীশ্বব। মানুষকে সংপথে প্রবর্থিত করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ 

গ্রয়াপ পান। কিন্তু গোহাচ্ছন্ন মানন, তাহার প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ট পন্তা সর্বথা অন্ুবর্তন 

করিতে পারে কি? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার যত কিছু ছুঃখ-যন্ত্রণা! কিন্তু পরম দয়াল 

ভগবান তো! তাহাতেও নিশ্চিন্ত হন ন1! সন্তানকে সৎপগে আনিবার জন্ত কতই না প্রন 

তাহার! তই ভর্গবানের নিকট হঈতে মানুষ ঘতষঈ দুর সরির| পড়িতেছে, তাহার সম্বন্ধ 

পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা খ্যগ হইতেছে ; করুণাময়ের করুণার 

ধারা ততই নিস্তৃতভাবে বিশাপ বিশ্ব ব্যাপিরা বধিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে 

'অবতার-রূপে পৃথিবীনে 'অবতরম করিতেছেন, তিনি বে সাধুমাহাক্মাদিগের অমৃত-বাণীর মধ্যে 

নিতা-প্রকাণ পাইতেছেন, তিনি থে গ্রঠি সংকর্ম-দদনুষ্টরনের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাঁজমান্ 
রহিতেছেন, তিনি যে তে।মার প্রতি পদক্ষেপে তে।মার মতর্ক করিবার জন্য তোম[র কর্ণকৃহরে 

বিবেক-বাণী-ন্রপে উপস্থিত হইতেছেন $--এ সকল কি তার করুণ'-বর্ষণ নহে ? তুমিও যতই 
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ,ঙ্ঘল হইতেছ, তাহার করুণ-বিতরণের কারণ-পরম্পরা৪ তত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পিতামাতা নেদন, পুত্রের ভাবী অনঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানা প্রকারে পুত্রকে সপে 

প্রত্তয।বৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান; “এক প্রকারে না হইলে, তন্ত প্রকারেব চেষ্টায় বেমন তাহাকে 

বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্গগ্ল করেন; করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে গ্রতিনিয়ত 

আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াম পাঈতেছেন। পুত্র বিপথগাধী হইয়াছে ! বোধ হয় 

তাহার কারণ এষ হইবে ।, মক্ষণাৎ সেই ক।রণের বিষয়টা মনে উদয় হইল, অমনি ন্নেহদয় 

জনক-জননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযন্রপর হইলেন । কারণের জন্য বর্ম কষ্ট হঈল। 

ংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় ম্মরণ করিরা, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষা করা যায়। 
অন্ুগ্রহ-প্রকাশের কত কারণই না| তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন ! দেখিতেছেন,-দিন দিন সন্তান 

অন্ন-আহু 'অল্প-বুদ্ধি হইতেছে ) সেই কারণে, তিনিও তদনুযারী প্রতিক।র-উপায়-সকল নির্দেশ 

করিয়। দিতেছেন। দেখিতেছেন সন্তানের গন্তব্য পথে ঘোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে; 

সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন । দেখিতেছেন-- 

সস্তান কুকন্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমন্ত বারণ উচ্গিত মানিতেছে না; সেই কারণে, 

তিনিও 'অমনি মন্তকে 'অস্কুণাঘাত 'আরস্ত করিতেছেন! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কাঁরণ 

উৎপত্তিতে, তীহার করুণা-ধারাঁও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জন, বর্ষণ, 

বজপাত--সে ধারার মধ্যে সকলই আছে! লক্ষা কিন্তু সেই. একই--সম্তানকে স্পথে 



১ প্রপাঠক, ১৪ অন্ুবাক |] কুষ্জ-যজুর্বেদ-মন্ত্র | ৩৪৯ 

পরিচালন। তবে তুমি শুনিবে না, হিনি কি করবেন? কোন্ পুত্রের ছনক-জননী, পুত্রকে 

সংপথাবলধ্ধী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্ চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একাস্ত 

বিপথগামী হয়, বরণ ন! শুনে, স্বথাদ-দলিলে আপনিই বদি ডুবিয়৷ মরিতে যায়, উপায় কি 

আছে? তখন, “তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিব্, আমরা কি করিব ?-_এই প্রবোধ-বাকোর 

দীর্ঘস্বীসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করি। কারণের 

উপর কারণ স্থষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর 'ন্ুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাঁদিগকে 

ফিরাঈতে পারিলেন না; তখন, “তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল+__ইহাই 
তাহার শেঘ সিদ্ধান্ত হইবে নাকি? তিনি তে তাহার করুণা-নিঝ'রের দ্বার উন্দুক্ত রাখিয়া- 

ছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুব্ধ পতঙ্গের শ্ঠ।য়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে ; 
তে|মার পরিণাম_-আর কি হষ্টবে ? বে 'হানলে পুড়িনীর, সেই অনলেই তুমি গুড়িতে থাকিবে। 
ইহাই অব্্ন্তাবী ফল। এ মন্ত্রে, ভগবানের অজঙ্ করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী 
ফলের ইল্িত রহিয়াছে,_ দেখিতে পাঈতেছ নাকি? 

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে।  সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রুপ প্রশ্ন 

উখাপন করিয়। থকে । কেহ কেহ কহিতে প।রেন,ভগবান্ ঘি এত করুণ|ময়, জীবের। 

প্রতি করুণা-পরব্শ হইয়। তিনি যখন করুণা-পিতরণের কারণের পর এত কারণ অগ্ুসন্ধন 

করেন; তখন কেন তিনি, সর্বব্যাপী সর্ধশভ্িম।ন্ তিনি, একেবারেই সকলকে মৎপথে 

টানিয়া লন না? পরাক্ষার মধ্যে আবার ফেলা হয় কেন % 

এ প্রক|র প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে । ভূত ভবিষ্যৎ ব্তমান চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা- 
পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্। ও গবেষণা আবগ্রক। এই ক্ষুদ্র প্রঙ্গে এই এক কথায় এই জটিল 

প্রশ্নের মীম[ংসা ভওর| লুকঠিন। শথাঁপি, বতট্রকু পার যায়, এই একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টা 

বুজাঈবার চেষ্টা করা এ্রয়োজন বোধ করি। মনে কক্ষন--রাজা ও রাজ-প্রবর্ঠিত বিবি-বিধান। 
প্রজার ধত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে ষত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া 

সন্ভবপর, নানা-্ূপ নিচার-বিতরক-মীমাংপার দ্।রা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্দপ বিধি-বিধান 

প্রবর্তন করেন। অনেক সমর, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্তন! আবশ্যক হয়। কিন্তু 

সকল প্রকার বিবি-বিধান-প্রবর্তনারই লক্ষা---রাজো শান্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, 

সেই সকল বিধি-খিধানের ফলে অধিক-সংগ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছ,ঙ্খল 
কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লজ্বন-হেতু দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে । সে ক্ষেত্রে, 

বিধান-কর্তার করুণা-_-ক|হারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও ' 

তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,_“ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো 
এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন !” তাহার এক উত্তর-_বৈচিত্যই তাহার সৃষ্টি। 
অ|র এক উত্তর-_-পরীক্ষাই তাহার লক্ষ্য ! হৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাহার নিকট 

পৌছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিগ্ভালয়ে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী 

আছে। যেবালক এঁকাস্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মাল্য প্রাপ্ত 

হ্য়। যে অগ্রীদর হইতে পারে না। সে প্ছাঈম়াই থাকে। এখানেও সেই. ভাব গ্রহণীয়। 
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কতকগুলি নিয়মের গণ্ভীর মধো আবদ্ধ করিয়া জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা-ক্কেত্রে 

প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপাঁলনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই 

মুক্তির অধিকারী হইবে) যে তাহা! ন! পারিবে, পরন্থ পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা 

পাইবে, তাহাকে নির্যাতন-ভাগীই হইতে হইবে । 
যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এই বে,--ঘভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য 'অশেষ প্রকার 

করুণ|র নিঝর্প উনুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ-_বুঝ- অনুসরণ কর। সে নিরর- 
ধারয় পরিশ্নাত হও! সকল জবালা-মালায় শান্তি পাইবে। একান্তিক ভক্তি সহকারে 
ঠাঙার চরণে শরণ লও) তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। তিনি তো 

স্বয়ংই বলিয়াছেন,--“সর্ধবধন্মীন পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো 

মোক্ষয়িভ্তামি মা শুচ | ফলকাজ্জা-পরিশূন্য হইয়া, তাহার প্রদর্শিত পথে কায়মনোবাক্যে 

অনুধর্তন করিয়! তাহ|র এরণ গ্রহণ করিতে পরিলে জীবের ভাবন! থাকে কি? * 

হার পর. সপ্ূুন ও শাষ্টম নন্ধের (?ক্গেত্রম্ত পতিনাং বয়ং এবং “অস্ত পতে। 

প্রভৃতি মন্দ ) বিষয় অনুধাখন ককণ। এখানে ভগবানকে লক্ষ্য রহিয়াছে । ক্ষেত্র 

পতি+, “ক্ষেত্রস্ত পতিনা” প্রভৃতি বাঁক্যে তাহার স্বব্গ পরিবাক্ত বলিয়া ঘনে করি মন্্দ্বয়েব 

ভাষ্য-সম্মত অর্থের বিষয় প্রথমে উদ্লনেথ করিতেছি । ভাষ্যমতে সপ্তম মন্্ পুরোনুবাক্য। এবং 

অষ্টম মন্ত্র যাজ্য। বলিয়া অভিহিত। তদনুল|রে ক্ষেত্রশ্ত পতিনা+ প্রস্থতি সপ্তম মন্ত্রের অর্থ 

হয়” পুরাির হিতের (নমিদ্ব বেসন গবাদি জর, তেমনি ক্ষেত্রপতির সাহাঁযো আমরা গো, 

অশ্ব এবং পোবক অন্নাদি দ্বারা জয়ঘক্ত হই। সেই ক্ষেত্রপতি তাদুশ গবাশ্বাদির দারা 
আমাদিগের হ-সাধন করুন| “ক্ষেব্রম্ত পতে। গ্রহ্তি আষ্টম মন্ত্রের অর্থ হয়,--হে ক্ষেত্রপতি | 

ধেন্ু যেমন পয়্ঃ প্রদান করে, সেইরূপ আপনি মাধুর্যেপেত উত্শির গ্তার পুনঃপুনঃ আবৃত্বি- 

সম্পন্ন, ছ্যান্তরে মাধুাক্ন।নী, পধাধিতব্দোষ-রাহ্ত ঘ্বতের স্টার শুপৃত নারিকেলফল-উক্ষুণ ৪ 

গুড়াদি-ভে(গপদার৫ সমূহ প্রদান করুন| ঘঙ্ঞকর্তা আম।দিগের আনন্দ-বর্ধন করুন ।, 

শ্রীদ্ুগব্দগীতার শ্রীভগবান “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভ।গ-বোগ »বিষরে অজ্জনকে যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র মধ্যে তাহারই বীজ নিহিত দেখিতে পাই । ভাষ্যকার “ক্ষেত্রস্ত 

পতি” পদে “্ষল-শস্তের অপিপতি” অর্থ প্রকাশ করিকাছেন এবং তীহার নিকট হইতে 

যজ্জনাধনোৌপধোগী ইক্ষ_গ নারিকেলফল খড় গ্রস্ৃতি সামগ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। 
ক্রিয়া-কর্্মের পদ্ধতি অনুসারে যঙ্ঞ-কর্ের স্টপযোগী সামগী স।ধারণ লৌকিক-যজ্জের অনুষ্ঠান- 
কারীর শ্রেয়ঃ-সাধক হইতে পারে; কিন্ত মিনি একটু উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাহার 
যজ্ঞের উপকরণ অন্তর, তাহার প্রার্থনা অন্তরূপ, তাহার ক্ষেত্রপতিও অন্যরূপ। এখানে 

মানস-যজ্জের অনুষ্ঠান হইয়াছে । দেই ঘজ্ঞের সাধনোপযোগী যে উপকরণ-সমূহ__জ্ঞাঁন কর্ম 

ভক্তি; এখানে তাহার প্রার্থন। রহিয়াছে বলিয়। মনে করি। ক্গেত্রপতি অর্থাৎ এ সকলের 

* চসডুর্দশ অন্থবাকের এই (ষষ্ঠ) মন্ত্র খগেদ-সংহিতার চতুর্গ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের 
ষষ্ট বৃর্গে পরিদৃষ্ট হয়। | 
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ধিনি উৎপাদক, তীহারই নিকট সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাবই আমর! উপলব্ধি 

করি। এই যে “ক্ষেত্রস্য পতি'-_তাহাকে বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই 

সকল বিতগ্ডাঁর মীমাংসা হইরা যাঁয়। “ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহীকে বলে, এরূপ 
প্রশ্ন উাপিত হওয়ায়, অজ্জুনের সংশর নিরসন জন্য ভগবান “ক্ষেত্র” ও “ক্ষেত্রজ্ঞ” বিষয়ে 
অঞ্জুনকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। “ক্ষেত ও “ঙ্গেত্রজ্ঞ' প্রসঙ্গ উ্ধাপন করিয়া, ক্গেত্র 

বুধঝাইতে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধ ত হইল ; যথা,--. 

“মহাভৃতান্ইঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দিয়গোচরাঃ ॥ 

ইচ্ছাদ্বেষস্থখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা বৃতিঃ ৷ এতৎক্ষেত্রসমাসেন সবিকারমুদাহ্ৃতম্ ॥ 
অর্থাৎ,-- 'পৃথিব্যাদি পঞ্চমহা1ভূত, তাহাদের কাঁরণভূত 'অহঙ্কার বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব 

মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইর্িয়গোচর পঞ্চতন্মীত্র | শন্দস্পর্শরূপরসগন্ধ ) এই 

চতুর্ব্িংশতি তত্ব, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, শরীর, জ্ঞানাম্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, ধৈধ্য_- 

ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল ।' ফলতঃ, আব্রঙ্গস্তঘ পধ্যস্ত জগৎচরাচর 
সকলই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই নকলের অধিপতি বিনি, তিনিই ক্ষেত্রপতি; এবং 
ইহাদের তত্ব যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন এই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝিব ? 

গীতায় ভগবান তাহ।ও স্পষ্ট করিরী বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতত্গ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 

পজ্জেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি বজ জ্তাত্বাইমৃতমন্্ঁতে | অনাদিমৎ্ পরং বন্ধ ন সৎ তম্াসছুচ্যতে ॥ 
সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্ | নর্বতঃ শ্াতিমল্লে!কে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেৰ চ। হুঙ্সত্বাভদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ॥ 
অবিভভ্তপ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত চ তজজ্ঞেরং গ্রসিষণ প্রভবিষু চ॥ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে | জ্ঞানং জ্ঞেরং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ধবস্ত বিষ্টিতম্ ॥” 

অর্থাৎ, _সেই ্মেত্রজ্ঞ 'অনাঁদি পরত্রহ্গ, সংও নহেন অনতও নহেন। তিনি সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট 
সর্বত্র শ্রবণেক্দট্রিয়বিশিষ্ট হহয়া লোকে সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয় 

গুণসমুদয়ের আভা'সবিশিষ্ট 'অথচ সর্বেন্দিয়বাজ্জত, সঙ্গশূন্ত অথচ সকলের আধারভূত, সত্বাদি 
গুণরহিত অথচ সত্বাদিগুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্থাবর 

ও জঙ্গম তিনি, হুঙ্গত্ব জন্ঠ অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়) অজ্ঞানগণের 

সম্বন্ধে তিনি দুরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্যসন্লিহিত। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে 
অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান); সেই জ্ঞেয়বস্ত 
স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, স্থষ্টিকালে প্রভতবিষণণ অর্থাৎ স্বয়ং নানা 
কাধ্যরূপে উৎপত্তিশীল। তিনি কুর্ধ্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতি; (প্রকাশক ), অজ্ঞান 

হইতে পর (তাহা কর্তৃক অস্পষ্ট ) বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান জ্বেয় ও জ্ঞানগম্য এবং 
সর্ব জীবের হৃদয়ে নিয়স্তুরূপে অবস্থিত। 

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে যে “ক্ষেত্রস্ত পতির' উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা সেই “ক্ষেত্রস্ত পতি বলিতে 
এই ভাঁবই উপলব্ধি করি। তাহা হইতেই জ্ঞানের আলোক আসে; তিনি বর্শশক্তি 
গ্রদান করেন; তিনিই শুদ্ধপত্বের অধিকারী; তিনি মোক্ষবিধায়ক, তিনিই সৎপথের 



৩৪৪ বজুর্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

প্রবর্তক ও প্রদর্শক | মন্ত্রের অন্তর্গত গাং এঅশ্বং প্রভৃতি পদে সাধারণ গো ও অশ্ব 

প্রভৃতি বুঝাইয়৷ থাকে । এখানে কৃষিকার্ধ্যের উল্লেখ আছে, ব্যাপ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। 
কিন্ত আমর! গো ও অশ্ব পদদ্বয়ে জ্ঞনি ও কর্ম শক্তি বুঝিয়া থাকি। “গাং অশ্বং জয়ামসি, 

বলিতে “আমর! যেন দিব্যজ্ঞান এবং সৎকর্মস।ধনসামর্থ্য জর করিতে পারি এই ভবই উপলব্ধ 

হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,__সেই সর্বশক্তিম।ন পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তর জ্ঞানজ্যেতিতে 

উদ্ভাসিত করুন। স্ভাবে মগ্ডিত হইয়া, সতকর্ম্বের সাধনে ভগখানের অনুগ্রহে "গামরা যেন 

পরমধন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই |” * 
নবম (“অগ্নে নয় স্থপথা” প্রভৃতি ) মন্ত্রে শোভন-আর্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও 

কর্ম মার্গের সাধনায় ভগব্ৎসন্নিকর্ষল।ভের 'মাকাক্ষা 'প্রকাঁশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 

ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগেব বিশেষ মতান্তর ঘটিরাছে। ভাম্যমতে মন্ত্রী দশপুর্ণমাস 

যক্সের পুরোনুবাক্যা। তদনুসারে মন্বের অর্থ হইয়াছে,হে অগ্থি! আপনি দর্শপূর্ণাস 

ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে অতিপাদদোষরহিত স্সঙর্গে পরিচালিত করুন। 

হে দেব! আপনি সর্ধবিধ পথের বিষয়ই অবগত আছেন। নরকহেতক কুটিল অতিপাদরূপ 
পাঁপকে আমাদিগের সন্বপ্ধ হইতে বিঘুক্ত করন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার 
নমস্কার উক্তি করিব।, আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দ্রেখাইয়৷ বলিয়া! 

থাকি,-হে দেবতা] আঁমারদিগের এ অভীষ্ট পুরণ কর) আমরা মৌড়শোপচারে 
মেষমহিষাঁদি বলিদানে তোমায় পুজা করিঝ+; এ যেন সেই ভাবেরই প্রার্থনা । ভাঁষ্যপাঁঠে 
সেই ধারণাই মনে আমে । কিন্ত একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ-ভীবের 
গ্নোতনা রহিয়াছে, তাহা! সহজেই বুঝা যায়। 

আমাদ্িগের মতে মন্ত্রটী অগ্িরূপী-জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়ৌজিত। 
মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক | বিশ্ব-সংসাঁরের হিতের জগ্ত ভগবানের করুণাধার! 
সহতঅ মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি-জ্ঞীন-ভক্তি ও সম্ভাব-সংপ্রবৃত্তির সুধাধারা স্বতঃপ্রবাঁহিত 

করিয়া আপনার অশেষ করুণীর '৪ মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে 

বারিপাতে শশ্তবীজের অঙ্কুরোদগম ও পরিবৃদ্ধি দেমন ভগবানের করুণা-সাঁপেক্ষ, তেমনি 

* চতুর্দিশ অনুবাকের সপ্তম ও অষ্টম মন্থ থগ্সেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধাঁয়ে নবম 

বর্গে দৃষ্ট হয়। এ হুইটা মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গান্থুবাদ যথাক্রমে নিয়ে উদ্ধত হইল) যথা,_- 
“আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত (ক্ষেত্র ) জয় করিব। তিনি আমাদিগকে গো ও 

অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।” 
“হে ক্ষেত্রপতি ! ধেনু যেরূপ ছুপ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুজ্াবী, সুপবিত্র, ঘ্বৃততুল্য 

মাধুর্যোপেত "ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন 1” 
: টাকায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,_“ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা । «. 

হুক্তটী সমুদ্ায় কৃষিকার্ধ্য সন্বন্ধীয়। গৃহ-স্ত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার 
পূর্বে হুক্তের গ্রত্যেক খাক উচ্চারণ করা কর্তব্য ।” 



১ প্রপ1ঠক, ১৪ অন্ধুবাক। ] কৃষ্-যজুর্বেরদ-মন্ত্র | ৩৪৫ 
সসেজ 

জ্ঞান-ভক্তির ও সন্ভাব-সব্বৃত্তির বীজারদির অস্কুরোদগমও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর 
করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,_অশেষ-প্রজ্ঞানাঁধার ভগবানের অন্ুকম্পা় 
হৃদয়ে সদ্তাবসমন্থিত জ্ঞানাগ্ি প্রজলিত হউক) এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা 

সংপথে গমন করিয়া সংস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই ।” 

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিন আ।সিয়। উপস্থিত হয়। 

পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,_-বিপদেের অবধি লাই। একদিকে যেমম দক্্যুতস্করাদির উপদ্রব, 

অন্যদিকে তেমনি হিংস্র শ্বাপনাদির বিভীষিকা । সংসারে যেমন এই সকল বিতীষিফাঁয় বিপর্যস্ত 

হইতে হয়? হৃদয়রূপ যজ্জাগারে মাঁনসবজ্জের অনুষ্ঠঠনেও তেমনি নানা বিন্ব মানা অন্তরার 
আসিয়। নাঁন্ুৰকে বিপন্যন্ত করে । জীবন-পথে, সাধন মর্গে সেই সকল শরুর উপদ্রব হইতে 

নিষ্কৃতি-ল।ভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা জানান ভইরাছে। দেন্তার অনুগ্রহ ল।ভে সদর্থ হইলে 

সকল শব্রুর ভর বিদুরিত হয়। সে ভয় বিদুরণের একমত উপ।র--সজ জ্ঞান-লাভ। 

জ্ঞানাস্কুর -সদ্চাব-সংগ্রবৃত্তি মানুষের জন্মসহজাঁত। বীজ জদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে । 

উপবুক্ত সেচন।ভাঁবে সে বীজের আন্কুরোদগম হ্ঘ না। বৃষ্ট্যাদির অভাবে যেমন ক্ষেঅপ্রোথিত 

বীজ অন্বুরেই পশিনষ্ট হর; অন্তরে নে নী নিহিত থাকে, 'গৎকধাদির অভাবে তাহা তেমনি 

আন্তরেই অন্তরিত হইনা খার। ভগবানের করুণা ভিন্ন পীজেন 'জন্কুরোদণন লম্তবপর হন্প না।' 

যে তিনিবে পেই তিদিরেই দে ডুবির থাকে। সেই অবস্থাই শত্রুর উপদব বিশেষভাবে 

প্রত্যক্ষীভূত হর। বাঁ।রা 'মাক্স-জ্ঞানলাভে পরাত্থুণ, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টন!ভ সুদূরপরাহত। 

অভীষ্টলাভে জ্ঞানওক্তি সন্ভাব-সংগ্রবৃত্তিই একণাত্র সহায়। অন্তরকে সন্থাৰ-সৎপ্রবুর্ভির এবং 

সজজ্ঞানের আধারে পরিণভ করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ 'ও আরাধনা একাও 

আবগ্তক । সর্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠ প্রয়োজন। 

মন্ত্রে সত্পথে চলিবাঁর কানা প্রকাঁণ পাসাছে; মন্দ্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ছুটির 

উঠিরাছে। শক্রনাশের কাঁমনা উভরবিধ প্রার্থনারই মুলীভূত। নে কর্মেরই অনুষ্ঠান কর 
না কেন, যদ্দি তাহার প্রক্কৃতি-নির্বাচনের সামথ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্মমই পও 
হইয়া যার। তাই জ্ঞান-সাহাধ্যে সদসৎ-নির্বাচন প্রথম ও প্রধান গ্রয়োজন। প্রথমে 
জ্ঞানলাভ, তার পর শক্রদমন, তাঁর পর সৎপথে চলিয়৷ সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ- মন্ত্রে 

এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে । প্রার্থন।র ভাব এই বে,--হে ভগবন্! আমাদের 

অস্তঃশক্র-বহিইশক্র নাশ করুন, সতপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে 

আমাদের অভীষ্ট-পূরণে মোক্ষকল প্রদান করুন। আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ সরল 

প্রার্থনার ভাঁব ফুটিয়! উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা -ব্পদেশে ভাধ্যকারের সহিত আমাদের 

বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই । তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিমাকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের 

অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্ধবথা পরিবর্জন 

করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাঘ্যকারের সহিত আমাদিগের 
মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে। 

দশম (“তা দেবানানপি' প্রততি) মন্ত্র যাঁজ্যা। থে কর্মে ভগবান পরিতুষ্ট হন, 
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যে ক্বের সম্পাদনে জদয়ে সঙ্ভাৰের সমাবেশ হয়, সেই কন্ম সম্পাদন জন্ত মন্ত্রে উদ্বোধনা 

প্রকাশ পাইগ্গাছে। কিন্ত সে কর্ম সম্পীদন করিবার সামধ্য তো নাই ! এই অসামর্থ্ের 

বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সাধক পরক্ষণেই কহিতেছেন,--“দেবকার্য সম্পাদন করিব, সামর্থ্য 

কি আমার! আমার সে সাঘ্্থা কোর্থায় নে, ভগবানকে আমার ভক্তি-কুস্ুমাঞ্জলি 

গ্রদদানে সমর্থ হইব? কিন্তু তিনি তো সর্বজ্ঞ, তিনিহ তো প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক ! তিনি 

তো সাধন-প্রণালী নিজ্ঞাপন করিতে সনর্থ! তাহাকে কেমন করিয়া পুজা করিতে হর, 

তিনি স্বয়ংই তো তাহা অবগত আছেন। তিনি বদি জানাইয়া দেন, তবেই" তো তাহা 

জানিতে পারিব । তিনি যদি শিখাইয়া দেন, তবেই তো শিখিতে পারিৰ! তিনি যদি 

দেখাইয়া দেন, তবেই তে। সে পথ দেখিতে পাব! নচেৎ, কি সানর্য আমার, কোথায় সে 

এত্ত আমার বে, উহাকে পুজা করিব 1? সাধক কহিতেছেন,-আঁপনি দেবগণের আহ্বাতা, 

'আপনি দেবভাবজনয়িতা ; মন্ঞের কাগাক|ল নিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ। তাই প্রার্থনা 

হে ভগবন! আপনি পথ প্রদর্শন করুন পিখাইয়া দিউন--কেমন করিয়। আপনার 
পুজ| করিব? বুঝাইয়া দিউন--কি উপায়ে কি ত্র ধরিয়া সে পথে অগ্রসর হইব ! 

আপনি সব্বজ্ঞ--আপনি সব্ধনিয়স্তা-আ।পনি সর্বদৃষ্টা । বুঝাহয়া দিউন--দেখাইয়া দ্িউন__- 

শিখাইয়া দ্িউন! আপনার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আপনার কন্মে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারই 

রুপায় আপনার সামীপ্য ল।ভ করিয্পা জীবন ধন্য করি, সুলতঃঃ এই আকুল আকাজ্জা 

এই উৎকট সঙ্গন্ন ল্য়াই মন্ত্র অবতীণ হইয়াছ বলিয়া বুঝিতে পারি, আর সেই ভাবেই 

মন্মান্সারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদে আমাদের অন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে । 

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের ভাঁন অন্ঠরূপ পরিধৃষ্ট ভয়। ভাষ্যমতে মন্ত্র অর্থ হয়,-"আমরা 

পূর্বে যে পথ হইতে শর্ট হইয়াছিলাম, দেবগণের সেই পথ ইদানীং আমর প্রাপ্ত 
হইয়াছি। কি জন্য? সেই পথে আমরা যে কনম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব, সেই কন্ম 

সাধন জন্য । অবিচ্ছেদে আমরা কর্মান্ুষ্ঠানে সমর্থ হইব। যদি আমরা তাহাঁতে সমর্থ না হই, 

তথাপি পথের কর্তা 'আমাদিগের সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তিন দেবগণের 

আহ্বানকারী। তিনি আমাদিগের নিমিত্ত তাহা বিজ্ঞাপন করুন। তিনি যজ্ের খতু 
কাল প্রভৃতি বিষয় কল্পনা করিয়া থাঁকেন। আমাদের অর্থ হইতে ভাষ্যের অর্থ কি ভাবে 

কিরূপ স্বাতন্ত্য 'অবলশ্বন করিয়াছে, মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। 
আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে সক্কল্প, দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য এবং তৃতীয় অংশে 

প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়্াছে। প্রথমে যখন সাধকের মনে তগব্ৎ কর্ম সম্পাদনের 
ইচ্ছা জাগরুক হইল) অসামর্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়৷ তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই তাঁহার মনে এক সত্য তত্ব প্রকট হইল। তিনি বুঝিলেন,--হতাশ হইবার তো 
কোনও কারণ নাই! আমি বাহার কর্মে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি,_তিনিই তো সকল 
যজ্জের অধিপতি! তিনিই তো পথ প্রদর্শন করিবেন--তিনিই তো আমাকে সে কর্দ 
লম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করিবেন! তিনি যে দেবগণের সুষ্ঠু আহবানকারী ! অর্থাৎ, তাঁহারই 
করুণা -হুদয়ে সন্ভাবের সমাবেশ হয়। তাহার স্ঠায় দয়াল আর কেন থাকিতে পারে কি? 
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তাই শেষ প্রার্থনা! দাড়াইয়াছে,_হে ভগবন্, আঁপনি আমাদিগকে আপনার পুজার 
প্রণালী শিখাইয়া দিউন। আপনার পুজা করিতে করিতে আপনার ভাবে তাঁবান্বিত 
হইয়া, আপনাতে প্রতিঠিত হই-_-আত্মায় আম্মার সন্মিলন সংঘটন করি। এই মন্ত্রে অগ্নি- 
দেব্রে কয়েকটা বিশেষণ আছে; -তীহাকে “হোতা”, বিদ্বান প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত 
কর! হইয়(ছে। দ্বিবিধ ভাবে পদদ্ধয়ের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। খধণ্বেদের প্রথম 

মন্্ের ব্যাখ্যায় “হোতারং, পদের বিশ্লেষণে তাহা পরিরৃষ্ট হইবে। এ পদে বুঝা যায়, জ্ঞান- 

বলে হৃদয়ে সভ্ভাবের সমাবেশ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবেই সন্ভাবকে ভগবানে 
নিয়োজিত করিতে সমর্থ হঈ। “বিদ্বান, পদেও এরূপ দ্বিবিধ ভাব বুঝিতে পারি। 

তগবান জানাইয়। দেন, আবার তীাহারই করুণায় তাহাকেও জানাইতে পারা 

যায়। ফলতঃ, মন্ উচ্চভাবমূলক। এখানে সাধকের লক্ষ্য--পরমপদ প্রাণ্তি। 

সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া--ভগবৎ কর্ম সাধনের প্রচেষ্টায়_-ভগবৎ-সম্মিলনে 
অগ্রসর হইয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত “হোতা” পরে এইই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে ষে, 

নজ্ত বা আরব্ধ কর নেন দেব-সন্নিধণানে গমন করে অর্থাৎ সে কন্মে ভগবঝন যেন 

গ্লীতিলাভ করেন। 

ধহার। উদ্দেগ্তে কথ্মের অনুষ্ঠান, ভীহার নিকট সে বজ্ঞ সংবাহিত হইলেই য[[(জ্বিক 

আপনাকে কৃতার্থমন্ত মুন করেন। তিনি রূপ চাহেন ন!, ধন চাহেন না। তিনি 

কেবল চাহেন--উ।হার কর বেন ভগবানের কম্ম হয়; তাহার কার্য যেন ভগবানেরই 

উদ্দেগ্তে বিহিত হয়। এনে ফলের আকাল্ষা কিছুই নাই। বাহার কাধ্য তাহাকে 
অর্পন করিয়াই এখানে যাজক পরিতৃপ্ত । তার পর কশ্মাকে “অধবরাঁন” অর্থাৎ হিংসা 

রহিত ও শত্রুর উপদ্রব পরিশূন্ত করিবার 'প্রার্থনা আছে। সাধক দি, -রিপুশক্রর 

উপদ্রবে তাহার কর্ম পু হইবার উপক্রষ হয়ছে । তিনি প্রার্থন। করিতেছেন)--হে 

জ্ঞ/নদেব, জ্ঞানী।গ্রদ্পে আশ্িতি হইয়া আগার অন্তরের রিপুশ রা তন্মীভূত করিয়া 

দিউন।. দ্িব্য-জ্যোতিঃ রূপে গাবিভূতি হইয়! আমার অন্তরের অন্ধক।র দূর করিরা দ্িউন। 
পাপ ব্রিপু-কুল ধ্বংদ করুন। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-জ্যাতিঃ ফুটিরা উঠুক । আলোক-রশ্িন 

অনুসরণে দ্িব্য-আলে।কে মিশি+ যাই” * | 

তার পর একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। একাদশ মন্ব পুরোনুব।কয। 

এবং দশ মন্ত্র যাঁজ্যা। ভাষ্যমতে এ ছুই মন্ত্রের অর্থ যথাক্রমে,(১১) প্রার্থনীয় হবিঃ অগ্নির 
উদ্দেপ্ঠে বৃহৎ হউক । হে বভাবসো ! 'আমার প্রদত্ত কার্পাসবীজ এবং তিলপিষ্টকাদি ( খৈল) 

* এই মন্্রটা খখেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অব্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অস্তভূক্ত। 
( দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় হুক্ত, তৃতীয় খক )। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অন্ুবাঁদ ; যথা,__ 
"যেন আমরা দেবতাদ্দিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন ফজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি 
হোঁতা, তিনি ষজ্জ সম্পরন করেন, যজ্জের ফল নিরূপণ করেন ।” 
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ভক্ষণ করিয়৷ মহিষী যেমন .ব্ছ্-ক্ষীরাদি ছারা আমাকে সন্ভজন করে, আপনিও সেইরূপভাবে 

ফলগ্রদানে আমাকে প্রবর্ধিত ক্ষন । আপনার প্রসাদে ধন লাভ করিলে, অল্লা্দির উৎকর্ষ- 

দাধনে সমর্থ হইব (১২) হে অগ্নি! আমাদিগের অপরাধ-পরিহারের নিমিত্ত ইদানীং প্রবর্তিত 
নূতন স্তবে পরিতুষ্ট হইয়! আঘাদিগের কর্মের ফল প্রদান করুন। আমরা যেন শস্তান্থমোদিত 
অনুষ্ঠানে অতিপাদ এবং অগ্রত-্নপ যাবতীয় পাঁপ অতিক্রম করিতে পারি । অপিচ, আমাদিগের 

নিবাপের জন্য নগর-জন্পদাদি বিস্বৃত হউক; শন্ত-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগের 

ভূ-সম্পত্তি বুদ্ধি পাউক। এবং 'আনাদিগের পুত্র-ছুহিতা প্রভৃতি অপত্যের নিমিত্ত আপনি 

সুখএ্রাদ হউন ইহলৌকিক স্রখ-সাধক গে সকল সামগ্রী প্রার্থনীয়, মন্্দ্ধযনে সেইকপ 
প্রাথণার বিষয়ই ভাষো ক্চিভ হ্ইখীছে। লৌকিক বন্র-কর্মে বেকূপ ক।মনা গ্রকাশ পায়, 
এখানেও সেইবূপ কানাই প্রকাশ পাইয়াছে। বজ্জে এরটি-বিচ্যুতি না ঘটে, যজ্জের ফলে ধন- 
বংশ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ঘাঁজ্জিক এহিক জুখ-স্বাচ্ছন্দয পরিপূর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে 
পরেন, -ডাষ্]ের ইহাই লক্ষ্য । 

আসাদের মতে অন্ধের ভাঁব তগ্ঠ পপ । একাদশ মন্ত্রের 'গ্রথম অংশে সঙ্ষল্প এবং দ্বিতীয় 

ভংশে নিত্যনতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবনই বে সকল ধনের অধিপতি, তিনিই যে পরম- 

ধন-দাতা, অর তাহার প্রীতি-সাধক কর্খেহি যেসে ধন অধিগত হঘ়,মস্ক সেই উপদেশই 

গ্রাদান করিতেছে। ছারশ নদ্বের প্রথনে সংসার-সমুদ্ধ উত্তরণের আকাক্গণ একাশ পাইয়ছে 

বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় অংণে সতকর্শের ছারা সঞ্জাত সদ্ভানের প্রভাবে পাঁপক্গীলনের 

আকাক্া দেখিতে পাই। এখানে পতকর্ের সুফল লাভের জগ্ঠ প্রার্থনাকাধীর উদ্বোধন। 

বর্তমান। সংকর্-সাধনে ভগবানের গ্রীতি-সাধনে সাবের সমাবেশ হইলে, ভবাদ্ধি পারের 

কোনও ভাবনা থকে কি? তখন, সেই কর্মই কর্ণ-ক্ষয়ের হেতুভৃত হয় । তখন শববর অবরোধক 

হৃদয়-দুর্গের অধিশ্বাদী আানিভূতি হইয়া সকল শত্রর সংহার-সাধন করেন। ফলতঃ, ভগবত 
শ্ীতি-সাধক কর্ম মূল তাহাই সংসর-সশদ্র উত্তরণে প্রধান সহায়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব 
এই ঘে,-“ছে ভগবন্! 'আপনি আদাদিগের সংসার-সমূদ্র উত্তরণে সহায় হউন। আমাদের 

অন্তর বিস্তৃত করিয়া দ্িউন। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয! আমরা পরিত্রাণ লাভ করি? 

“উবর্বা,__বিস্তত হউক বলিতে, অন্তর প্রসারিত হগযার ভাৰ আসে। তাহা হইতেই বিশ্ব- 
হিত-সাধনের আকাজ্ষার আভান পাই । * 

* একাদশ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের অস্তভূ্ত (পঞ্চন মণ্ডল 

পঞ্চবিংশ ুক্ত সপ্তন খকৃ)। ই্হারঘে একটা বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই»,_- 

“অগ্নির উদ্দেশে উতকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়) হে তেজঃ-সম্পন্ন !.আনাদিগকে প্রচুর 
ধন দান কর; কারণ তে|ম! হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয় ।% 

দ্বাদশ নস্ত-- দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চন অধ্যায়ে দশম বর্গের অন্তভূক্ত। (প্রথম মণ্ডলে ১৮৯ 

সুক্ত দ্বিতীয় খক্)। ইহার যে একটা বঙ্গান্থবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি. 
যথা,_-“হে অগ্নি! তুমি নৃতন; তুমি স্ততির দ্বারা সমস্ত দুর্গম পাঁপ হইতে উদ্ধার কর। 



১ প্রপাঠক, ১৪ অসুবাক।]  কৃষ্ণ-যজুর্েদ-সন্ত্র। ৩৪৯ 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ (“ত্বমগ্নে ব্রতপা+ ইত্যাদি এবং ঘদ্বো বয়ং প্রভৃতি ) মন্ত্র, ভাষে 

ব্রাতপত্য ষাগে বথাক্রমে পুরোনুবাক্যা ও যাঁজ্যা রূপে প্রযুক্ত হইয়। থাকে। দীক্ষা-গ্রহণ 
কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান; ব্রাত্য-দে।ষ পরিহার-কল্পেই এই যজ্ছের পরিকল্পনা । ত্রয়োদশ 'ও 
চতুর্দশ মন্তর্বয়ের ভাষ্যকার যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 
তাহ্যমতে ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,_-হে অগ্নি! আপনি ননুষ্যগণেয় মধ্যে ব্রতপালক 

দেবতা হয়েন। আপনি সকল যজ্ঞেই স্তত হয়েন।” চতুর্দশ মনের অর্থ--“হে দেবগণ ! 
আপনাদিগের সন্বন্থী আমাদিগের অনুষ্ঠের ব্রত-সমূহ অত্যন্ত অজ্ঞান আমরা যদি প্রকৃষ্টরূপে 

সম্পয় করিতে ন| পারি, মজ্জবিৎ অগ্রিদেব স সকল পূরণ ককন। খতু উপলক্ষিত কাঁল- 
বিশেষে অর্থাৎ নে কালে ধেদেব-পুজার নিধি গেই মে কালে।চিত ব্তও অগ্িদেব পূর্ণ 

করুন।” ফলতঃ, ত্রয়োদশ মন্ত্র অগ্নির গুণব্যাণ্যনে গ্রযুক্ত এবং চতুর্দশ মন্ত্রে অপুরণ পুরণে 

অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করা! হইয়াছে । 

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর অনুধাবন করুন। আমরা মনে করি, ত্রয়োদশ 

মন্ত্র জঞান-দেন্তাকে উদ্দেশ করিয়া প্রসুন্ত হইয়াছে। জ্ঞ(নই যে সতকর্মের পালক 'ও রক্ষক 
এবং সকল সংকর্থের অনুষ্ঠানেই বে জ্ঞানদেবতার প্রাধান্ত, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। 

ভয়োদশ যে আআন-দেবতার সেই নাহাত্মা-কথা প্রথাপিত হইয্ভাছে। মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনার 

ডাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হদয়ে শুদ্ধপৰ ঘবি জাগিরা উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই 

গ্রাপ্প হওয়া যার। তাহা হইলে কোনও ধনেরঈ আর অভ|ব থাকে না। ফলতঃ) 

পদ্ধনন্ধের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্তের সঞ্চারেট যে জ্ঞানের উদয় হয়, 

দষ্বে তাহাই নির্দেশ ক] হইয়াছে। মন্ত্র তাই উপদেশ,মানুষ, তুমি সৎকর্মন্বিত 

হও) শুদ্ধসত্বভাবে ম্ডিত হও | জ্ঞানদেব তে|ঘার পরম ধন প্রদ।ন করবেন ।, 

চতুর্দশ মনে ক্রট-বিচাতি পারহার এবং প্রতাবায় নির।করণ হঈয়াছে। ইহাই আমাদিগের 
পিদ্ধান্ত। পুরা উপাদনা শেষে অর্চনাকারী ভগবানকে যে প্রার্থনা জাঁনাইরা থাকেন, নিত্য 
সন্ধ্যা-বন্দনার 'অ।মরা ক্রটিবিচ্যুতি পর্িহার-মুলক যে “্যদক্ষরং পরিত্রষ্টং নাত্রাহীনস্ত যদ্ববেৎ। 
পিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ধং ততগ্রনাদাৎ স্থরেশ্বরী”” প্রস্থৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুজা সাঙ্গ করি, 

এ মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া নে করি। নন্্রে বলা হইয়াছে )--অজ্ঞান আমরা, 

আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি পর্দে পদে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ভগবানের পুজায়, 
তাহার কর্থ-দম্পাদনে অজ্ঞাতে যদি কোনও ক্রুটি ঘই্াঈয়া ফেলি, অনুষ্ঠানে যদি কোনও 

প্রত্যবায় সংঘটিত হয়, দেব! সর্বজ্ঞ আপনি; আপনি তাহ! যেন পুরণ করিয়া লয়েন। আমরা, 

আমাদিগের অজ্ঞত! নিবন্ধন হয় তো তাহা বুঝিতে সনর্থ হইব না! কিন্তু আপনি তো 

দেব- সর্বজ্ঞ! আমরা না জানিলেত্ত আপনি তে তাহা জানিতে পারিবেন ! ' তাঁই 
প্রার্থনা--“আপনি আমাদিগের সে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগের 

আমাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক; আমাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক ; তুমি আমাদিগের 
পুত্র ও অপত্য সকলকে নুখ প্রদান কর 1৮ 



৩৫০ ূ মজুর্ধেরদ-সংহিতা | | গ্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া লউন এবং যজ্ঞের ফল আমাদিগকে প্রদান করুন|” চতুদর্শ অনুবাকের 
উপসংহায়ে আমর! এট মন্ত্রে সেই প্রত্যবায় পরিহারে__ক্রট-বিচ্যুতি সংশোধনে যজ্ঞ সম্পাদনে 
ভগবৎ-ক্কপ! লাভেয় ভাবই উপলদ্ধি করি। * (১ অষ্টক-_-১ প্রপাঠক-_খও অনুবাক )॥ 

* চতুর্দশ অনুবাকের ত্রয়োদশ মন্ত্র ধশ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে 
অষ্টতিংশৎ বর্গে এবং শুরুজুর্ক্দ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ ক্ডিকায় পরিদৃষ্ট 
হয়। খখথেদে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা এইঈ,_ণহে অগ্িদেব, তুমি মর্ভ্যগণের 
মধ্যে কর্ম্পাতা, অতএব যজ্ঞে স্বতিষোগ্য |” (অষ্টম মণ্ডল, একাদশ হুক্ত, প্রথম খক )। 

চতুদ্দষশ অনুবাকের শেম (চতুর্দশ ) মন্ত্র খগ্সেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে 
ত্রিংশৎ বর্ণে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে এই মন্ত্রের নিয্বরূপ ব্যাখ্যা আছে) যথা, 
“হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদিগের অবিদ্িত কিছুই নাই; যর্দি আমরা 

তোমাদ্দিগের কোনও কার্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন ন! করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি 
দেবাচ্চনা করিয়। থাঁকেন, সেই সেই সময়ে ছিনি আমাদিগের সমস্ত কটি পুর্ণ করিয়! দিন 1, 
( দশম মগুল, দ্বিতীয় স্ক্ত, চতুর্থ খক )। 

চভুর্দশ অনুবাকের অধিকাংশ মন্ত্র খণ্েদ-নংহিতা হইতে সংগৃহীত । উভয়ত্রই ভাষাকার-_- 
সায়ম। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এ সকল মন্ত্রের ভাষ্য খখেদে একরূপ এবং কৃষ্ণযজুর্কদে 
অন্তরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও স্থলে কাহারও সহিত কাহারও আদৌ মিল নাই। 

চতুর্দশ অনুবাকের একাদণ মন্ত্র ( দ্ধ হিষ্ঠং তদগয়ে* প্রভৃতি মন্ত্র) খগেদের চতুর্থ অষ্টকের প্রথম 

অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দষ্ট হয়। সেখানে সায়ণাচ।ধ্যের ষে ভাষ্য আছে, আর এই কৃষ্ণযজুর্ব্রেদে 

যে ভাষ্য হুইয়াছে, নিয়ে সেই ছুইটী ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই পার্থক্য বুঝিতে 

পারা যাইবে । খগেদে ও মন্ত্রের ভাষা ; যথা,- 

“ৰাহিষ্ঠং বৌঢুতমং যৎ স্তোরং তদগ্রয়ে ত্রিয়তে। আতে। হে বিভাবসো প্রভাধনাগ্নে ! 
বৃহদ্বহ্বনধং ধনং অর্চ। অন্মভাং প্রযচ্ছ। কথমস্তান্নধনপ্রদা তৃত্বমিত্যৎপেক্ষয়ামাহ। যতস্তৎ 

তবত্তঃ সকাশান্মহিধী মহতী রয়িদ্ধনমুদদীরতে উদগচ্ছতি | বাঁজা অননানি চ ত্বং উদ্দীরতে উদ্- 

গচ্ছস্তি। ইবেতি পুরণঃ1” 
কিন্ত দেখুন-_কষ্চযজুর্কেদে কি ভাষ্য আছে,_-“পৎ্প্রায়নীয়ং হবিস্তগনয়ে বৃহত্তবতু । হে 

বিভাবসো৷ ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী ময় দত্তং কার্পানবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা 
বহুক্ষীরািনা পুজয়তি তদ্দৎ। তথা সতি ত্বদনুগ্রহাদ্ধনং লভ্যতেইন্নানি চোৎকর্ষেণ সংগদ্ধান্তে।* 

“মহিষী' পদের অর্থ ধণ্থেদে হইল__“মহতী”; আর কৃষ্ণযজুর্কেদে হইল-_পণ্ড। অর্থের কত 
পার্থক্য! ইহা হইতে মনে হয়, স্বয়ং সাঁয়ণীচার্ধ্য সর্বত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। বিভিন্ন 
জনের প্রণীত ভাব্যাদি সায়ণাঁচার্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, আর কেহ কাহারও ভাষ্ের 
প্রতি মৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই এই পার্থক্য ঈীড়াইয়াছে। নচেৎ একই ব্যক্তির রচিত একই 
মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না,__ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 



৫ 

যুর্বেদ-মংহিতা। 
পর এ 

ক্রু্ও-ঘত্ুবেরিদি--টভভিন্রীম্ম-৩নহহ্িভ।1 
গু সপ বা 

প্রথম) কও:। 

( গ্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীকঃ গ্রপাঠকঃ। প্রথনোহন্বাকঃ। ) 

সং 
গা 

প্রথম? মন্ত্র | 

ূ 1 | 
(১) আপ উন্দস্ত জাবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চদ। 

4 | 1] 
(২) ওমধে ত্রায়স্ৈন৬. স্বধিতে মৈন৬. হি সার্দেবশ্রুরেতানি 

| | 
প্র বপে। (৩) স্বস্ত্যত্তরাণ্যশীয়! | 

| | | | 
(8) আপো। অস্মান্মাতরঃ শুদ্বস্ত ঘতেন নো দ্বৃতপুবঃ পুনস্ত 

ূ | 
বিশ্বমম্মত্প্র বহস্ত রিপ্রমূ । 



৩৫২ যজুর্রবেদ-সংহিত | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক 

ূ ূ 
(৫) উদ্দাভ্যঃ শুচির। পুত এমি । 

পি জলি ১ 

ূ ূ 
(৬) সোমস্ত তনুরসি তনুবং মে পাহি। 

| ূ . | | | 
(৭) মহীনাং পয়োহপি বচ্চেধ। আদি বঙ্চঃ মধি ধেহি। 

ূ | ূ ] 
(৮) বত্রস্ত কনানিকাহসি চন্গুপ্প। অসি চক্ষশ্মে পাহি। 

মর । ূ 
(৯) চিৎপতিত্। পুনাতু বাক্প্রতিস্। পুনাতু দেবস্ত্। মবি5। 

| ূ ] 
পুনাত্বচ্ছিদ্রণ পবিত্রেণ বসো? নুধ্যস্তা রশ্মিভিঃ | 

| | | 
(১০) তস্থ তে পবিব্রপতে পবিভ্রেণ যটন্মে কং পুনে তচ্ছকেয়ম্। 

শর এজ 
খর 

| ূ ূ 
(১১৯) অ। বে। দেবান ঈমহে মত্যধন্মণে। অধ্বরে যছে। 

বপজ 

| ] 
দেবাস আগুরে যজ্জিযাসে। হবামহ | 

| . | ৰ 

(১২) ইন্দ্রাগ্রী গ্ভাবাপৃথিবী আপ ওষধাঠ। 

| | 
(৯৩) ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ ম। সম্তং পাহি ॥ ১॥ 



২ প্রপাঠক, ১ অঙ্ুবাক |] কৃষঃ-যজুর্রেদ-মন্ত্র | ৩৫৩ 

» পদ-পাঠঃ। 

| | | | 
(১) আপঃ। উন্দস্ত। জীবসে। যতি দীখছা। বর্চসে। 

| | 
(২) ওষধে। ত্রাযস্ব। এনম্। ধিত ইতি ব__মিতে। মা। এনম্। হি৬সীঃ। 

| ] | 
দেবশ্রুরিতি দেব--শ্রুঃ। এতানি । প্রেতি। বপে। 

(৩) সবতি। উজান || দিদার) 

| | | 
(৪) চা অন্মান্। মাতরঃ। সত্ধস্ত। ্বতেন। নঃ। দ্বৃতপুৰ ইতি 

| | ূ 
ঘৃত__পুবঃ। পুরস্ত। বিশ্বমূ। অন্মৎ। প্রেতি। বহস্ত। রিগ্রম্। 

| | | 
(৫) উদ্দিতি। আত্যঃ। গুচিঃ। এতি। পুত: । এমি। 

| ূ 
, (৬) সোমন্ত। তনুঃ। অসি। তঙবম্। মে। পাহি। 

ণ | 
(৭) হানা, পয়ঃ | টনি, বর্চোধা ইতি বঙ্চঃ-ধাঃ। 

খ্ গুটি  -৩ 

| | 
অসি। বচ্চঃ। ময়ি। ধেহি। 

| ৃ | 1 
৮) বৃ । ফনীগিকা। অসি। চছ্পা ইত ক্ষং-্পা; 

| 
অসি। চক্ষুঃ। মে। পাহি। 

ক্-যতর্কবদ..৮৪€ 



৩৫৪ যজুর্ষেরবদ-সংহিতা । | প্রথম কাঁও, প্রথম জষ্টক । 

০ | ৃ | 
(৯) চিৎপতিরিতি চিৎ--পতিঃ | ত্বা। পুনাতু। বাকৃপতিরিতি বাকৃ--পতিঃ। 

| | 
সা পুনাতু। দেবঃ। স্ব সবিতা। গুনাতু। অচ্ছিব্রেণ। পৰিজে। 

| 1 | 
বসোঃ। নুর্যস্ত । রশ্রিভিরিতি রশ্ি--ভিঃ | * 

| | | | 
(১০) তস্ত। তে। পবিভ্রপত ইতি পবিত্র-পতে। পবিত্রেণ। যট্মৈ। 

কম্। পুনে। তৎ। শকেয়ম্। 

| | | 
(১১) এতি । বঃ। দেবাসঃ। ঈমহে। সত্যধর্ম(ণ ইতি সত্য--ধন্মীণঃ | অধ্বরে। 

ভি). ১৩. 2 ৬ লজ পে এ গর ও পচ প্র 

| ] 
যৎ। বঃ। দেবাস: । আগুর ইত্যা--গুরে। রী | হবামহে। 

| | | 
(১২) ইন্জাী ইউজ পি ইতি গাবা-সপৃথিবী। আপঃ। ওষধীঃ। 

| ] 
(১৩) ত্বম্। ক্ষণ অধিপতিরিত্যধি-_পতিঃ ূ 

[ 
অসি। ইহ দা। সম্তম্। পাহি ॥১॥ 

০ ০ 
ক 

মর্শাসসারিণী-ব্যাখ্যা । 

১) হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ “বর্চসে' ( কর্শশক্তিপ্রাপণায়) 'দীর্ঘাযুত্বাক় 

( সৎকর্শশিলায় জীবনায় ) অপিচ “জীবসে' ( জীবহিতসাধনায় -বিশ্বহিতায় ইত্যর্থ;) “আপঠ/ 
( দেববিভূতক্ঃ ) অন্মান্ 'উদদন্ত ( অভিষিধন্ত)। প্রার্থনামুলকোহয়ং মন্তঃ। প্রার্থনায়াঃ 
ভাবঃ--সম্তাবপ্রভাবেন বয়ং অক্ষমুসীবনং লভেযুঃ। 



& প্রপাঠক, ১ অজুবাক |] কৃষ+যজূরবেদ-মন্ত। ৩৫৫ 
২। (ক) “ওষধে' (বর্্মফলদ।য়ক হে দেব! ) 'ত্রায়স্ব (অজ্ঞানাৎ উদ্ধারয়) মাং ইতি 

শেষঃ। ভাবার্থঃ--হে দেব ! ঝটিতি মম কর্ণাফলক্ষয়ং বিধেহি। 
(খ) “স্বধিতে' ( ভববন্ধনছেদক হে দেব! ) “এনং (জনং--মামিতি যাবৎ ) “ম! হিংসীঃ 

( ন হিংস্তাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো ম! ভব, মাং প্রতি বিরূপো মা ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় 
ইতি ভাবঃ)। অথবা, হে দেব! “এনং ( পাপশক্রঃ) মাং “মা! হিংসীঃ (€ কর্মাবিধাতকঃ 

মা ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্তরঃ। 

গে) অপিচ হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ ইতি যাবৎ “দেবশ্র% (দেবভাবপোষকঃ 
শরণাগতঃ অহং ) “এতানি' (মম কর্শফলানি ) পপ্র বপে, (ত্বয়ি সমর্পয়ামি ইতি ভাবঃ )। 
সন্কল্মূলকঃ অয়ং মন্ত্র; । ভাবার্থঃ--মম সর্বকর্মফলং ভগনতি সমর্পয়েম | 

৩। পউত্তরাণি ( পরমার্থসাধকানি মম কর্শাণি ইতি ভাবঃ ) স্বস্তি” ( সিদ্ধিং, সম্পূর্ণানি ) 
“অনীয়' (আপ্রোত্ব,। ভবন্ত ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ--অন্মাকং বর্মাণি অন্মান্ ভগবতা 

সহ সংমিশ্রয়ন্ত। 

৪। “মাতরঃ* ( মা্ৃস্থানীয়াঃ, মাতৃবৎকরুণাপরায়ণাঃ) “আপঃ (দেববিভূতয়ঃ ) "অন্মান্» 
( শরণাগতান্ অস্মান্) “চ্বস্ত' (পুনন্ত)। “ঘ্বতপুববঃ ( ঘ্বতবৎ পবিভ্রতাসম্পন্নাঃ, বিশুদ্ধতা- 

সাধকাঃ ইত্যর্থ: - দেববিতু হয়ঃ ইতি ভাঁবঃ) স্বতেন, (সত্তাবাদিভিঃ) “ন* (অন্মান্) “পুলস্ত 
(অভিষিষণন্ত)) অপিচ, তে দেববিভূতরঃ “অল্মাৎ্ (অশ্মত্বঃ, সকাশাৎ) “বিশ্ব (সর্বাণি ) 

রিপ্রং (পাপানি) ্রন্হস্ত (অপনয়স্ত ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্্ঃ। 
পাঁপনাশেন সপ্তাবোদয়েন পরমমঙ্গললাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ততে। প্রীর্থনায়াঃ ভাবঃ--- 

দেববিভূতয়ঃ 'ন্মাস্থ সন্তাবান্ জনয়ন্ত পরমপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্থ। 
অথবা, 

“মাতরঃ ( জগনির্াত্র্যঃ, মাতৃবৎ পাঁলয়িত্র্যঃ বা) "ম্ৃতপুব্ঠ (সব্বভাবেন পবিভ্র- 

কারিণ্যঃ) “দেবী£ (দেব্যং, ছোতমানাঃ) “আপঃ, (অপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃঃ দেববিভূতয়ঃ 

ইতি ভাবঃ) “ন$, (অম্মাকং ) এবিশ্বং হি ( সর্ধমেব ) €রিপ্রং (পাপং) প্রবহস্তি 

( প্রবহত্ত, প্রকর্ষেণ অপনয়স্ত )) "্বতেন” (ঘ্বুতবৎ আর্্কারিণ্যঃ, সত্বভাবেনেতি ভাবঃ ) 

পুনস্ত' ( পবিত্রীকুর্বন্ত ) অশ্ম/ন্ ইতি শেষঃ) এবং “অল্মাৎ (জন্মমৃত্যুূপাৎ সংসারাৎ) 
অথবা “অপ্মাৎ” (অজ্ঞানিনঃ ভনান্ ইতি ভাবঃ) প্থন্স্ব' (শোধয়ত্ব, সমুদ্ধারয়স্ত ইতি 
যাবং)। অয়ং ভাবঃস্-দেববিভূতয়ঃ অন্মাকং পাপানি বিনাগ্ঠ সত্বভাবেন অন্মান্ সংসারাৎ 
উদ্ধারয়স্ত ইতি প্রার্থনা । 

৫। উদাভ্যঃ (দেববিভূতীনাং ন্নেহধারাঁভিঃ অভিষিঞ্িতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) “আ, 

(সর্বতোভাবেন ) "শুচিঃ প্পৃতঃ (বহিরস্তরয়োঃ বিশুদ্ধতাং ইতি ভাবঃ ) “এমি, (গচ্ছামি, 
প্রাপ্োমি ইত্যর্থঃ )।  শুদ্বসত্বং বহিরস্তরগুদ্ধিং বিধায়তু ইতি ভাবঃ। 

অথবা, রা 

“'আত্যঃ” ( অন্ত্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃদেববিভূতন্নঃ ইতি ভাবঃ) "শুচিঠ (ক্সানেন শুদ্ধঃ, বহিঃ" . 

গুযুক্তঃ ইতি ভাবঃ) “আ+ (লম্যকৃ) "পুত (অচমলাদিভিঃ অস্তরওদ্ধঃ, . সববভাবাপদঃ . 
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ইতি . ভাবঃ) লন্ "উৎ এমি (উদ্গঞ্ছামি এব, উর্ধং ব্রন্দলোকং পাগুরাম মুক্ধিং 
অধিগচ্ছাম এব ইতি ভাবঃ)। দেববিভূতিগ্রসাদাৎ বহিরস্তঃশুদঃ সন অহং বরন্ধলোকং 

প্রীপুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম ইতি ভাবঃ। 
৬। হে মম হান্সিহিত শুদ্ধসত্ব! ত্বং “সোমন্ত' (সংস্বরূপন্ত ভগবতঃ ) “তনু* 

( শরীরং, প্রকাশরূপঃ ধারকঃ বা) “অপি” (ভবসি)) অতঃ ত্বং “তনুবং ( সন্ভাবাবরোধ- 

কানাং শক্রনাং উপদ্রবাৎ ইতি ভাবঃ) “মে (মাং) পাহি” (পরিজায়গ্থ )। প্রীর্থনা- 
মূলকঃ ভয়ং মন্ত্র | যথা ত্বাং পরিক্গীণং ন করোমি তথা সাধয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং “মহীনাং (বিশ্বানাং লোকানাং ইতি যাবৎ) গয়্ঃ। 

( অমৃতত্ববপঃ) “অনি (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভব 
সন্বরস্য অধমেব তাৎপর্যযঃ ইত্যেবং মন্যামহে। 
(খ) হে জ্ঞানদেব! ত্বং “বঙ্চোধাঞ। ( তেজসে। ধারকঃ ) “অসি” ( ভবসি ); অত: 

ময় ( মহাং ) 'বর্চ ( তেজং, কম্পশিক্তিং ইতি ভাব্ঃ ) “দেহি? ( প্রযচ্ছ )। 
.ভাথবা, 

হে দেব! ত্বং "মহীনাধ (ভূমীনাং, মর্ত্যলোকানামিতি ভাবঃ ) "পয়ুঃ (জলরূপঃ-- 

জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ ) “অসি? (ভবলি )) জলং ভূমিনামীব ত্বং লোঁকানাং ভক্তিরসার্জভাবং 

জনগ্নসি ইতি ভাবঃ। অপিচ, “বর্চোধাঁঃ) (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ ) “অসি” (ভবসি )। অতএব 

ময়ি, ( মহাং) “ব্চঃ (জ্ঞানতেজঃ ) “দেহি” ( বিতর ইতি প্রার্থনা )। 
৮। হে দেব! ত্বং “বুত্রস্ত” ( অসুরস্ত-_অজ্ঞানরূপত্ত বহিরস্তঃশক্ররূপন্ত ) “কনীনিকা? 

(তস্ত নাশশক্কিরূপঃ) “অসি” (ভবসি ); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্েমু'লীভূতঃ তথ ত্বং 
অজ্ঞানস্ত বহিরন্তঃশক্রনাশস্ত মুলকারণং ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! “চক্ষুষ্পা? ( সর্কেষাং 

দর্শনেক্িয়ানাং পালকঃ, ছুরদৃষ্টেঃ অস্তদৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ, যদ্বা-_শক্রনাঁশকত্বাৎ অজ্ঞানতানাশ- 

কাছ! জানদৃষ্টিপ্রদঃ ইতি ভাঁবঃ ) “অসি” (ভবসি )) অতঃ ত্বং “মে” ( মহাং ) চচক্ষুঃ ( জ্ঞানচক্ষুং, 

আয্মোৎকর্ষসাধনার্থং দুরদৃর্টিং অন্তর্দস্তিং বা) পাহি (সংরক্ষ)। অয়ং ভাবঃ--হে দেব! 

ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরস্তঃশক্রবিনাশকঃ বা অসি। ভাতঃ অশ্মাকং অজ্ঞানরূপং অস্তঃশক্রং 

বহিঃশক্রং চ বিনাশমিত্ব জ্ঞানচক্ষুং প্রমচ্ছ। 
৯। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত কন্ম্ম! "চিৎপতিঃ' ( চিত্রন্ত স্বামী, হদয়স্বামী সঃ ভগবান ) 

তথা" ত্বাং) প্পুনাতু' (পবিত্রং করোতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)) “বাঁকৃপতিঠ (বাকন্ত অধিপতি, 

জীবনম্থামী ইতি ভাবঃ__সঃ ভগবান ইতি যাবৎ ) "ত্বা” (ত্বাং ) 'পুনাতুঃ (পরিত্রাণ সাধয়তু )। 
(খ) ছে মম কর্শাণি! “সবিতা” (জগতপ্রসবিতা, জগতঃ আর্দিকারণঃ ) “দেব (স্বপ্রকাশঃ 

সঃ তগবান্ ইতি ভাবঃ ) “ব£ (যুগ্ান্) “অচ্ছিদ্রেণ (ক্রটিপরিশূন্তেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 

পবিভ্রেণ' (পবিত্রতানাধকেন, বিমলেন বামুরূপেণ ইতি ভাবঃ জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ ) অপিচ, 
'বসোঃ ( সর্বেষাং নিবাসস্থানীয়ন্ত ) “নুর্য্ন্ত' ( প্রজ্ঞানময়স্ত বিশ্বপ্রকাশকন্ত বা! দেবস্ত--ভগবতঃ 

ইতি ভাখঃ) 'রশ্সিভিঠ (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতিণিবহৈঃ ইতি ভাবঃ) "উৎপুণাতু' (উৎকর্ষ- 
সাধনৈন পিজাণং কষক্বোতু, বধা-যুস্াকং পবিত্রতাং বিধায়ডু ইতি ভাবঃ )। 'নিত্যসত্যপ্রকাঁশকঃ 
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প্রাথনানুদক-ঠ অয়ং অন্্ঃ। বায়োঃ হুর্যযরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তত্োঃ প্রভীবেম 
মম সদসৎরর্খ্ম পবিভ্রমস্ত ইত্যেবং প্রার্থনা । 

১০। পিবিত্রপতে” (হে জ্ঞানাধিপতে !) “পবিভ্রেণ' (জ্ঞানময়েন,-_জ্ঞাতপৃতন্ত ইতি 
ভাবঃ) 'তন্ত' (সাধকৈরমুভূতন্ত ইতি ভাবঃ) “তে” (তব) “্ষশ্মৈ” (যত স্বরূপং, জ্ঞানময়্থং 
জ্ঞানং ইতি ভাবঃ ) “কং, (কাময়ামি, প্রীর্থয়ামি)) অপিচ, তত (তব স্বরূপং) "শকেয়ং 

( গ্রাণ্তুং শরোমি) এবং "পুনে (পুনামি, পৃতঃ ভবামি )। হে ভগবন্! তত্বঙ্ঞানাভিলাধী 
'অহং যথা ত্বাং প্রাপ্য গুতো ভবিতুমর্ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্র; । 

১১) “দেবাস+ ( হে দেববিভূতয়ঃ !) “সত্যধর্মণণঃ, ( সতান্ত ধর্ণস্ত চ বিজ্ঞাপকে ইতি 

ভাঁবঃ ) 'অধবরেঃ (হিংসারহিতে অন্তর্যজ্ঞে, আত্মোদবোধনষজ্কে বাঁ ভগবৎকর্মণি ইতি ভাবঃ) 
বং) (যুক্মান্) “আ ঈমহে” (সম্যক্ প্রীর্থয়ামঃ__বয়মিতি শেষঃ)) অপিচ, 'দেবাসঃ (হে 

দেববিভূতয়ঃ 1) ঘজ্ঞিয়াসঃ, ( এতত্যজ্ঞসম্বন্ধিনিঃ ) 'আগুরে' (সৎকর্মফলানি ইতি ভাবঃ 

প্রাপ্ত,ং ইতি শেষঃ ) “যত (যদা, নিত্যং ইতি ভাঁবঃ ) “বঃ, (যুদ্মান্) “হবামহে” ( আদ্য়াম-- 

বয়ং ইতি শেষঃ )। অত্রায়ং ভাবঃ-হে দেবাঁঃ! অন্মিন সৎকর্মপি--আষ্বোদ্বোধনরূপে যক্তে 

ভবতাং অনুগ্রহং প্রীর্থয়ামঃ। হে দেবাঃ! অভীষ্টং পুরয়ত, এতদ্যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা 
প্রযচ্ছত। মন্ত্রোয়ং প্রার্থনামূলকঃ | 

১২। সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ “ইন্ত্রামী” ( শক্তিজ্ঞানং ) প্রাষচ্ছতু ; গ্যাবাপৃথিবী' ( ইহলোক- 
পরলোকয়োঃ মঙগলং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)) অতঃ “্মাপঃ ( সম্চাবং সঙ্ধারযিত্বা ইত্যর্থঃ ) 

"3ষধীঃ ( কর্ম্মফলক্ষয়ং সাধয়তু ইতি শেষঃ)। 

১৩। হে শুদ্ধসত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং “দীক্ষাণাং (সৎকর্শণাং ইত্যর্থঃ ) “অধিপতি, 
(স্বামী) “অপি” (ভবসি ); “ইহ (অন্মিন সতকর্্মণি ) "সন্তং (প্রবৃত্বং) “মা” (মাং) 

গাহি (রক্ষ)। মম কর্ম সম্পূর্ণ কফলসমন্থিতং কৃত্ব মাং তত কর্াফলং প্রদেহি 

ইতি ভাবঃ। (গ্রথমঃ অষ্টকঃ--দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ প্রথম: অনুবাকঃ )। 
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১। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কম্ম-শক্তি প্রাপ্তির জন্য, 

সগুকর্মশীল জীবন-লাভের নিমিত্ত এবং বিথ-হিতসাঁধনের উদ্দেশে, দেব- 

বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অভিষিঞ্টিত করুক। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। 
প্রার্থনার ভাব এই যে,-_সন্ভীব-প্রভাবে আমরা যেন অক্ষয-জীবন লাভ 
করিতে পারি )। 

২। (ক) হে কর্্মফলপ্রদানকারিন্ ! টিয়ার রায় 
করুন। (ভাব এই যে,--হে দেব! শীত আমার কর্মফল ধ্বংল করুন )। 
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(খ) হে ভববন্ধনছেদনকারী দেব! এই জনের ( আমার ) প্রতি প্রতি- 
কুল হইবেন না। (ভাব এই যে-_আমার ভববন্ধন মোচন করুন )। 
অথঝ| হে দেব! পাপ-শক্র যেন আমাদিগের কর্মমবিঘাতক না হয়। 

(গ) অপিচ, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে দ্েবভাব-পোষণকারী 

শরণাগত আমি যেন কন্ম-ফলসমূহ আপনাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হুই। 

( মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক | প্রার্থনার ভাব এই যে,-. আমার কর্মফল যেন 
ভগবান প্রাপ্ত হন)। 

৩। পরমার্থসাধক আমার কর্মসমূহ সিদ্ধিপ্রাণ্ড হউক অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
হউক। (ভাব এই যে,_-আমাদিগের কর্ম-সমৃহ আমাদিগকে ভগবানের 

সহিত সম্মিলিত করুক )। 

৪। মাতৃ-স্থানীয় (মাতৃবৎ করুণাপরায়ণ ) দেববিভূতি-সমূহ 

আমাদিগের বিশুদ্ধত। সাধন করুন। ঘুতবৎ পবিভ্রতাসম্পন্ন অর্থাৎ 

বিশুদ্ধতাাধক সেই দেব-বিভূতিসমূহ সঙ্চাবাদির দ্বারা আমাদিগকে 
অভিষিষ্চতি করুন। অপিচ, সেই দেব-ভাবসমূহ আমাঁদিগের সর্বববিধ 
পাঁপ অপনীত করুন। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক । পাপ-নাশে সন্ভাবের উদয়ে 

পরমানন্দলাভের প্রার্থন। এখানে বর্তমান রহিয়াছে । প্রার্থনার ভাব 
এই ঘে,-দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগের মধ্যে সন্ভাবের সৃষ্টি করিয়। 
আমাদিগকে পরমপদে গ্রতিষ্ঠাপিত করুন )। 

অথবা, 

জগতের নিশ্মীণকত্রী ( অথব। মাতার ন্যায় পাঁলনকত্রী ), সত্তবভাবের 
দ্বারা পবিভ্রকাঁরিণী এবং ছ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ, 
আমাদের পাঁপসমূকে অপনীত করুন ; সত্তুভীবের দ্বার আমাদিগকে পবিত্র 
করুন; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা! অজ্ঞান 
আমাদিগকে ) উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,_-দেববিভূতিগণের পাঁপ- 
সমুহকে বিন করিয়। সত্বভাবের ছারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে 
উদ্ধার করুন, এই প্রার্থনা )। 

৫। 'দেব-বিভূতিসমূহের স্রেহ-ধারা-সমুহে অভিষিঞ্চিত হইয়া সর্ববতো- 
ভাঁবে বহিরম্তরের বিশুদ্ধতা-সম্পা্দনে যেন সমর্থ হই। 
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আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা ( বহিঃশুদ্ধ ) 
এবং আচমন দ্বারা ( অন্তঃশুদ্ধ ) গুদ্ধসত্ভাবাঁপন্ন হইয়। ব্রন্মলোক প্রাপ্ত 
হই। (ভাব এই যে, _-দেববিভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ হইয়! 
আমরা যেন ব্রহ্ধলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই,_-এই প্রার্থনা )। 

৬1 হে আমার হৃন্গিহিত শুদ্ধসত্্ব! তুমি সত্ত্বরূপ ভগবানের শরীর 
অর্থাৎ প্রকাশরূপ বা ধারক হও। অতএব সন্ভাবাবরোধক শকত্রর উপদ্রব 
হইতে আমাকে রক্ষা কর। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। প্রীর্ঘনার ভাব এই 
যে,__ আমার হৃদয়ের সস্ভাবকে যেন আমি নষ্ট না করি )। 

৭| হে মন! তুমিই বিশ্ববাদার অমৃতম্বরূপ হও। অর্থাৎ 
আমাদের মন সকল সৎকর্ম্নের সাধক হউক-_সঙ্কল্ের ইহাই তাৎপর্য । 

(খ) হে জ্ঞানম্বরূপ দেব! আঁপাঁন তেজের ( শক্তির ) ধারক হয়েন : 

অতএব আমায় তেজঃ ( কন্মশক্তি ) প্রদান করুন। 
অথবা, 

হে দেব! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মত্ত্-লোকের জল-বূপ 

( জ্ঞান-ভক্তি-রূপ ) হয়েন; (ভাব এই যে»_জল যেমন ভূমির আর্দজভাব 
জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্যব-লোকের রসার্্রভীব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান 
জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন। অতএব 
আমাকে ( জ্ঞানতেজোহীনকে ) জ্ঞান-রূপ তেজ? বিতরণ করুন | 

৮। হেদেব! আপনি অজ্ঞান-রূপ অথবা বাহ ও আন্তর শক্র-রূপ 

অস্ত্রের নাশে শক্তি-্বরূপ হয়েন; ( ভাব এই যে,__যেমন কনানিকা দৃষ্টি- 
শক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞান-নাশের অথব! বাহা ও আস্তর 
সকল শক্র-নাশের মূল কারণ। হে দেব! আপনি সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের 
পালক অর্থাৎ ছুর-দৃষ্টি বা অন্তর্দস্ি বিধায়ক অথবা অজ্ঞানতা-রূপ শক্রু- 
নাশক বলিয়া! 'জ্ঞান-দৃষ্টিগ্রদ হয়েন। অতএব আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু 
অর্থাৎ আত্মোতকর্ষ-সাধন-সমর্থ দূর-দৃষ্টি বা অস্ত সংরক্ষণ অর্থাৎ প্রদান 
করুন। (ভাব এই যে,--হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিঃ 
শক্র-নাশক। অতএব আপনি আমাদিগের অজ্ঞানতা প্রস্ভৃতি নী 
করিয়া আমার্দিগকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন )। 



৩৬০ ৃ যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।  [ শ্রথম কাণ্ড, প্রথম আষ্টক। 

৯ (ক) হ্থায়-স্বামী সেই ভগবান. তোমার পরিত্রাণ সাধন করন ; 
জীবনম্বামী সেই ভগবান তোমাকে পরিত্রীণ করুন । 

(খ)ট হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্মসমূহ ! জগতপ্রসবিতা জগতের 

আদ্দিকারণ স্বপ্রকাঁশ ভগবান বিশুদ্ধ পবিভ্রকারক বায়ুরূপে জ্ঞানজ্যোতির 

দ্বারা এবং সকলের নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানময় বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের 
বিশ্বপ্রকাশক জ্যেতির্গনবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা 

সম্পাদন করুন। অথব। তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতাঁদেবের প্রেরণায় 
অনুকম্পায়-_ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিভ্রকারক ও সূর্ধ্যরশ্ির ন্যায় 
জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাঁদিগের উৎকর্ষপাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। 

(বায়ু ও সুধ্যরশ্৷ি শুদ্ধিসম্পাদক। তাহাদের প্রভাবে আমাদের 
সদসতকন্মসমূহ পবিভ্রত। প্রাপ্ত হউক,__ইহাই প্রার্থনা )। 

১০1 হে জ্ঞানাধিপতে ! আপনি জ্ঞানপুত (জ্ঞানময় ) ও প্রসিদ্ধ ; 

( সাধকগণ কর্তৃক অনুভূত) আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়-জ্ঞান ) আমি 

কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ-জ্ঞান যেন পাইতে পারি; এবং তাহার 
দ্বার। পুত হইতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,_হে ভগবন্! আমি তত্ব 
জ্ঞানাভিলাধী। যাহাঁতে সেই বস্ত প্রাপ্ত হইয়া পুত পবিভ্র হইতে পারি, 
আপনি তাহার বিধান করুন )। 

১১। হে দেববিস্তিসমূহ ! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সত্যের ও ধশ্মের 
বিজ্ঞাপক এই অন্তর্যজ্ঞে ( ভগবশুকাধ্যে ) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য 
প্রার্থনা করি। আর হে দেববিভুতিগণ! এই যজ্ঞসন্বন্ধী আশীর্ববাণী ( অর্থাৎ 
এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। 
(ভাব এই যে-হে দেবগণ ! আমাদিগের এই মানসযজ্ঞে অথবা আমা- 
দিগের এই উদ্বোধন যজ্জে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি । 
আপনারা এই যজ্ঞ সম্পুর্ণ করিয়। দিউন এবং লৎকর্মের শুভফল 
প্রদান করুন )। 

১২। আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ জ্ঞানশক্তি প্রদান করুক; ইহকার* 
পরকালের মঙ্গলবিধাঁন করুক এবং সম্ভাবের সঞ্চার করিয়া ০০০ 
কর্মফল সাধন করুক | 

পনি, 
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'১৩। হে শুদ্ধসত্বরূপিন্ ভগবন্! আপনি টিক স্বামী 

হয়েন। রঃ সকর্তে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কর্ম পূর্ণ করিয়া 

কর্মফল প্রদান করুন। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--১ অনুবীক )॥ 

মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণাচাধ্যকূতং )। 

বস্ত নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং জগৎ। 

নির্মমে তমহং বন্দে বিগ্তাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ 

আছ্ঘপ্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরীরিতা। 
প্রপাঠকত্রয়েণাথ সোমষাগ প্রবক্ষাতে ॥ ২। ূ 

তদ্িদ্ং সৌম্যকাণ্ডং। তথা চান্ুক্রমণিকা ়ামুক্তং_-“অধবরপ্রভৃতিত্রীণি তদ্দিধির্বাজপেয়কৌ |] “ 
সবাঃ শুক্রিয়কাণ্ডে চ নবেন্দোরিতি ধারণ।” ইতি ॥ আপ উন্দস্তিত্যার্দিকমধ্বরকাণ্ং। তা] 
দে গ্রাবাহসীত্যাদিকং গ্রহকাণ্ডং। উদ ত্যং জাতবেদসমিত্যাদিকং দক্ষিণাকগুম্। তান্তে- 

তানি ত্রীণি। প্রাচীনৰভ শং করে(তীত্যাদ্বিকং ত্রয়াণামেতেষাং বিধিঃ। দেব সবিতঃ প্র 

স্ববেত্যাদিকং বাজপেয়ন্ত মন্ত্রকা্ং। দেবা স্থে ষথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তেত্যাদিকং বাজপেয়শ্তয 

বিধিকাণ্ডং। ত্রিবৃৎভ্তোমো ভবতীত্যার্দিকাঁঃ সন্রাঃ। নমো বাচে যা চোদিতেত্যা্দিকং 

শুক্রিয়মন্ত্রকাঁ্ডং। দেবা বৈ সত্রমাঁসতেত্যার্দিকং তদ্বিধিকাঁণ্ং | তান্তেতানি নবসংখ্যাকানি 

ন্্রন্ত কাগানি। অতস্তেষু চন্ত্র খষিরিতি ব্যায়েৎ। “মোমাঙ্গে দীক্ষণীয়াদৌ দর্শমন্ত্রাতিদেশনাঁৎ। 
দর্শোধবত্বং তত্র যুক্তমগ্রিষ্টোমোহত্র ব্ণ্যতে” ॥ | 

ত্রিবিধঃ সোমযাঁগ একাহাহীনসত্রনামকঃ। একন্রিন্েবাহনি সবনত্রয়েণ নিম্পান্ক একাহঃ | 

দিরাঁত্রমারভ্যৈকাদশরাত্রপ্যস্তা অহীনা: | ত্রয়োদশরাত্রমারভ্য সহস্রসংবৎসরপর্য্স্তানি সত্রাণি। 

দ্বাদশাহস্ত্ দ্বিরূপঃ। তত্রাহীনরূপেণ দ্বিরাত্রাদীনাং প্ররুতিঃ, সত্ররূপেণ ত্রয়োদদশরাত্রাদীনাং। 

তম্ত চ দ্বাহশাহত্তৈকাহরূপো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রকৃতিঃ। অত এবায়ায়তে--“এষ বাব প্রথমো 
বক্ঞো বজ্ঞানাং যজ্জযোতিষ্টোমঃ ইতি। যগ্পি সপ্তসংস্থো জ্যোতিষ্টোমোহগিষ্টোমোইত্যগ্রিষ্টোম 

উকৃথ্যঃ ষোড়ঝ্ঠতিরাত্রোইপ্তেধামে বাজপেয়স্চেতি, তথাইপ্যরিষ্টোমে কৃতল্গা্জাতন্তোপদিষ্ট- 
ত্বাৎ স এবে্তরেষাং প্রর্ৃতিঃ। অতঃ প্রথমং স এবাভিধীয়তে। তত্র প্রপাঠকত্রয়ন্তান্- 
বাকানাং চার্থভেদো বিনিয়োগসংগ্রছে দর্শিতঃ-- 

"দ্বিতীয় প্রশ্নমারভ্য প্রশ্নত্রয় উদীর্যতে। মোমযাগে মন্ত্রজাতং তত্রাবান্তরভেদতঃ ॥ ১॥ 
রয় পণ্ড গ্রহশ্চেতি প্রশ্নভেদোইবগম্যতাম্। ক্রয়প্রশ্নেহম্ুবাকাঃ স্যুরর্থভেদাচ্চতুন্দপ ॥ ২॥ 
প্্রাগ্তশাবেশনং দীক্ষা স্তান্দেববজনগ্রহঃ | সৌমক্রয়ণ্যানয়নং তদীয়পদসংগ্রহঃ॥ ৩॥ . 

মোমোন্মানং ক্রয়স্তপ্ত শকটারোপণং 'গ।ত?। অ।তিথ্যোপসন্তদ্বসতবেছৃত্ত়বেদিকা ॥ . 

হবিদধানং কামাধযাজ্যা ইত্যর্থ| অন্ুবাকগাঃ ॥ ৪1৮ ইতি॥ শ 
* ভন গরখযান্্বাকে ক্ষৌয়াদিভিঃ সংস্কৃত যজমানভ্ প্রাচীনবংশাধাশালাপ্রবেশোইতি* 

রুষণ-নূর্বেদ--৪৬ ] রর 
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ধীর়তে। আপ উনাত্িত্যাদয়ঃ ক্ষৌরমন্ত্রাঃ। ক্ষৌরাঁৎ প্রাগেব শাল! নির্্মীতব্যা। * ততো 
বৌধায়নো! দীক্ষাসাধনদ্রব্যমম্পাদনপূর্ধকং শালানির্মীণমাঁহ - “অিষ্টোমেন বক্ষ্যমাণো ভবতি স 
উপকল্পয়তে কৃষণাজিনং চ কৃষ্ণবিযাণং চ বাঁসশ্চ মেখলাঁং ৮” ইতি। “্ভুট্টে দেববজনে শালা 
কারিতা ভবতি+ ইতি চ। আপন্তম্বোহপি “সোমেন ফক্ষ্যমণণো ব্রাহ্মণানার্ষেয়ানৃত্বিজো 

বুণীতে” হত্যুপক্রম্য বরণং দেবযজনাধ্যবসানং দীক্ষণীয়েষ্টিং চাভিধায়েদমাহ--এপ্রাটীনব৬ শং 
রুরোতি পুরস্তাছুন্নতং পশ্চানিনত৬. সর্বতঃ পবিশ্রিতম্ঠ ইতি । এতদেবাভিপ্রেত্য বপমবিধেঃ 

ূর্ববং শালাং বিধত্তে__“প্রাচীনব৬শং করোতি দেবমনুয্যা দিশো ব্যতজন্ত প্রাচীং দেব 
দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদ্দীগী৬. রুদ্র যত প্রাচীনব৬শং করোতি দেবলোকমেৰ 
তদঘজমান উপাবর্ততে” ' সংৎ কাঁণ ৬ ০ ১ ম* ১) ইতি। ৰ 

প্রীগায়তঃ পৃষ্ঠবংশে। বন্ত গ্ৃহবিশেবস্ত দস. াচীক্বংশ£। কোচিত, যস্ত দেববজনস্তেতি 

বিদৃহা কৃত্দদেবযজনবিধিদেতমাহুঃ | দেবষজনৈকদেশকপগৃহসত্বদ্ধো বংশেঞ দেবযজনসন্বদ্ধো 
ভবতি। বংশন্ত প্রীগণ্রত্বেন তদগ হং বজমনো দেবলোকং করোতি ॥ গৃহন্ত. কুড্যস্থানীয়মা- 
বরণং বিধত্তে-_“পরিশ্রযত্যন্তহিতো হি দেবলোকে। দেনলোকো মন্নষালোৌকাৎ” (সং কাঁৎ ৬ 

গ্রণৎ১ অত ১) ইতি। স্বব্স্ত ননুষ্যৈদৃশ্ত্বাদঞ্রাপি তদর্থং পরিশ্রয়ণং। দ্ারাণি বিধর্তে_ 

পনান্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিবেতাহুঃ কো ভি তদ্ধের সচ্মুদ্মিক্লোকেস্তি বা ন বেতি 

দিক্ষততীকাশান্ করোত্যুতরোর্লোকয়োরভিভিতৈ” (সংৎ কাণ ৬ প্রণ ১ "সণ ১) ইতি। 
ইহলোকে তাবৎ সুখং প্রত্যক্ষসিদ্ধং । গৃহক্ষেত্রপুত্রমিত্রাদিভিন্তদুৎগাধ।ৎ। স্বর্গে তু সন্দিগ্ধং। 
যস্থবিছ্বেনেদং কর্ম, সাঙ্গং সমাপ্ত তদা সুখমন্তি নান্তথা। ভবদপি তত স্থখং নেদানীং 

'তৰতি কিং.তু মরণাঁদুদ্ধং । তরদাহপি প্রধলেন কেনচিন্নরক প্রদেন কর্মণা প্রতিবন্ধে সতি 
ততোঁঙপি বিলম্েত। তন্দার্দিদানীমেবান্মাল্লোকনি সর্ধীত্বন। নিগস্তব্যমিতি বুদ্ধিমস্ত আঃ । 

তত এতল্লোকদর্শনায় দ্বারেষু কৃতেষু লোকদ্বয়জয়ো ভবতি ॥ | 
১। "আপ উন্দন্ত জীবসে দীর্ঘানুত্বার পর্চসে ”--কলঃিথাল্ত প্রাজুখস্য দক্সিণং 

'গোদানমত্তিরন্ুবধ্যাৎপ উন্দন্ত জীবসে দীর্ঘাধুত্থায় বর্চস ইতি” ইতি গোদনিং শিরসো ভাগঃ। 
'ীবনাধুরুদ্িত্রক্মবঙ্চসেভ্য আপঃ শির আার্্ীং' কুর্বন্ | 

২। “ওষধে ত্রায়ন্বৈন ৬. স্বধিতে মৈন৬. হিংলীপ্বেবশরেতানি প্র বপে 1৮ কক্স£ 
প্উধবগ্রং বহিরনুচ্ছয়তি ওববে ত্রায়ন্বৈনঘিতি ্বাধতিং রি ্যঞ্চং নিদধাতি স্বধিতে মৈন৬, 

হি জীরিতি প্রবপতি দেবশ্রব্তোনি প্র বপ ইতি” হতি। স্ববিতিঃ ক্ষুরঃ। দেবেষু প্রসিদ্ধ 

ত্বেন শ্রুয়ুত ইতি দেবশ্র্দেবনাপিতস্তদগৌহইং ধপনং কুর্দবে। এভানি কেশাদীনি। 

৩. “ত্বস্যত্তরাণ্যশীয় ।৮-বৌবীরনঃ-িবস্তান্তখণাশীয়েত্যুতিয! তং. প্রত্যভিমৃশতে” 

ইতি। আপন্তঘ--“ম্বস্তযত্বর/ণাশীয়েতি জমানো জপ ইতি । অবিদ্বেনোত্তরাণি কন্মীণি 

প্রাপুকাং॥। বিধত্তে--কেশশ্মস্র বপতে নথ[নি নিক্কম্ততে গুতা বা এব! '্বগমেধ্যা যৎ কেশ- 
শর মৃভামেক ত্বচমম্ধ্যোমপহত্য যজ্জিয়ো ভুত দেখমুপৈতি ভি (গং কৎ ৬ প্র“ ১ অপ ১) ইতি ॥ 

৪.1 ণআঁপো অন্মান্মাতরঃ শুন্বস্থ স্বতেন' নে স্বৃতপুবঃ পুনস্ত বিশ্বনন্মৎ প্র বহজ্ 

গ্রহ” -পবৌধায়নঃপ-“অখৈনমন্তিরভি ফিক ত্যাপো। অন্ান্সাতরঃ শ্স্ত ্বতেন নে দ্বতপুবঃ 
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পুনস্তিতি সম্প্রবাবায রঞ্জঃ প্রক্ষালয়তি বিশ্বদম্মং প্র বহস্ত রিগ্রনিতি” ইতি। আপন্তঘন্থেফ+ 

মন্ত্রতাং মন্ততে । অন্মনক্বনীয়ান যজনানান। ক্ষহুদকনত ঘ্বতঃ। তেন পুনস্তি পর্জগ্াদয়ে। 

ঘ্বতপুবঃ | রিপ্রং পাপং। ইমা আপঃ সর্বং পাপমম্মভ্োহপনয়স্ত ॥ 

৫1 * “উদ্দাভ্যঃ শুচিরা পৃত এমি |” কন্পঃ_-“উদ্দাভাঃ গুচিরা পৃত এনমীত্যুদগাহমানো। 
জপতি” ইতি। স্নানাচমনাল্াং কহবন্তণ্চ শুদ্কং সনসত্য উদ্গদ্যাহগচ্ছামি॥' বিধত্তে-- 
“অঙ্গিরস সুবর্গং লোকং বন্তোইপন্থ বীফ্।তপদী প্রাবেশযন্্পন্ জাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতগসী 
অবরুদ্ধে (সংকাণ৬ প্রণ ১ অদ১) হতি। সুখনাদিসংস্কীরো দীক্ষা । আহারাদিনিয়ম- 
স্তপঃ। অগ্গ, নানেন তছুভয়মব্যবধ|নেনৈর প্রান্মোতি ॥."অবতরণপ্রদেশং বিধ্তে_তীর্থে 

্লাতি ভীর্থে হি তে তাং পরাবেশয়ন্ত (নং কা? ৬ প্রৎ ১ অণ ৯) ইতি॥ উক্তলেবার্মনুগ্ 

স্তোতি-_দ্তীর্ঘে াতি তীর্থমেৰ সম্ঈনানাং ভবতি” (সং কাণ ৬ প্র“ ১ অ* ১) ইতি। 

সখ্যাদীনাং দমানানাং তীর্থবৎ সেন্যো ভবভি । আচমনং বিধর্তে--“অপোহ্শ্সাত্যস্তরত এব 

মেধ্যে। ভবতি” (সং ক) ৬ প্রৎ ১ অণ ১) ইতি । 

৬। “সমস্ত তনূরদি তন্গবং মে প।হি।৮--কপ্প৮অথ গদক্ষিণমহতং বাঁসঃ পরিধত্তে 

সোমূন্ত তন্রসি ত$বং মে পাহীতি” ইতি। ক্ষৌনবন্স্ত সোমোহভিমানী দেব ইতি তর্ত বন্তঃ 

শরীরং॥ বিধত্তে-্বাসসা দীক্ষতি সৌদ্যং বৈ ক্গৌমং দেবতয়া সোমমেষ দেবতামুপৈতি যো 

দীক্ষতে” (সং কা” * গর” ১'অ০ ১) উতি। দীক্ষয়তি সংস্করোতি ॥ মন্ম্ত পূর্বোত্রভাগো 
ন্যাচ্টে-এসোমন্ত তনরণি তন্ুবং মে 5 স্বমেৰ দেবতামুপৈত্যথো আশিষমেবৈতামা- 
শাস্তে” (সৎ কাণ ৬ গ্রাৎ ১ অত ১) ইতি। বন্বপরিহিতন্ত মোন এব স্বা দেবতা ॥ প্রকারাস্তরেণ 
প্রন্তোতি--প্অগ্নেসুষাব।নং বাযো্কাতপ(ন” পিভণাং নীবিরোধনীনাং প্রধাত আদিত্যানাং 

গ্রাচীনতানে বিশ্ব” দেনাবামোভনক্ষির।গ্তীকাশাস্তদ্বা এতৎসর্ধদেবত্যং যদ্বাসো অদ্বাসস 

দীক্ষতি সর্বাতিরেবৈনং দেবতা [ভিদ্দীক্গ্তি” (সং কা* ৬ প্র ১ অৎ ৯) ইতি । শলা- 

কোপধানং ভূষাঃ। তত্র তন্দনাং পুরণং তুষাধানং। বাধুনা শে।ষণং বাতপানং | " নীবির্র্বন্ধ- 

বিশেষ | প্রঘাতে। দণ্ডেন *লাঁকে।পবানেন বা গ্রহথাবঃ।  প্রাচীনতানো দীর্ঘতন্তপ্রসারণং 

তুস্তিধধযক্তত্তপ্রসারণং। 'অভীকাশশ্ছদ্র।ণি | এতেষু ক্রমেণাগ্্যাদয়োহভিমানিদেব্তাঃ ॥ 

ভোজনং বিবর্তে_-“বহিঃ প্রাণে। নৈ মওযাস্তস্তাশনং প্র।ণোহ্শ্নীতি স প্রাণ এব দীক্ষতে” (সং' 

কাণ্৬ প্রণ ১০১) ইতি। প্রাণপ্থিতিহ্তুস্বাদশানন্ত প্রাণত্বং। মিত্রবন্ধাদিভিঃ প্রার্থিতো 
বহু ভুঙ্জীতেতি ॥ বিবত্তে_-“আ[শতো! ভখ(ত যাবানেবাস্ত প্রাণন্তেন সহ মেধমুপৈতি” (সং কা" 

৬ প্র“ ১ অ০ ১) ইতি ॥ 

৭। “মহীনাং পয়ে।হসি বঙ্চোবা অপি বচ্চো ময়ি ধেহি /_বৌধায়নঃ--“অধান্তৈতন্ববনীতং 
বিচিতমুরশরাঁব উপশেরতে তন্ত পাণিভ্যাং সম্প্রম্ায় মুখমেৰ প্রথমমভ্যঙ.ক্তে মহীনাং পয়োধিসি 

বর্চেধা অপি বচ্টো ময়ি ধেহীত্যগোমমাপাদাভ্যাংঃ ইতি । আপস্তম্বো মন্ত্রতেদমাহ---“মহীনাং 
পয়োংসীতি দর্ভপুঞ্জীলাভ্যাং নবনীতসুস্কো'তি বর্চ্চোবা অসীতি তেন পরাচীনং ত্রিরভ্যওংক্ে” ইতি। 

হে নবনীত ত্বং গরবাং পল্নঃ কার্যমাস। নিগ্থতাপং বর্টো ধারয়সি। অতো! মরি বহ্ববর্চসং 
প্নেহি॥ অভ্যঙ্গং বিধত্তে--"ত্বতং দেবানাং মস্ত পিতৃণাং নিষ্পকং মুস্যাপাং তা এত সব্বদেবতাং 
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বয়বহীতং ধ্নবনীতৈনাভ্যঙক্তে সর্ব! এব দেবতাঃ প্রীণাতি” (সং কাঁ* ৬ গ্রৎ ১ অণ ১) ইতি | 
নবনীতস্ত পাকজন্যান্তিশ্রোৎবস্থাঃ পক্কং কিঞ্িত প্কং নিঃশেষপন্কং চ। দ্রব্যাত্তরপ্রক্ষেপেণ সুরভি 

নিঃশেষপকং। অত এব বহব্চ£ পঠত্তি--“আজ্যং বৈ ধেবানাং সুরভি ঘ্বতং মনুষ্যাগামায়ূতং 

পিতৃপাং নবনীতং গর্াণাম্” ইতি। প্রকালস্তরেণ নবনীতান্পঙ্গং প্রস্তৌতি-_-*গ্রচ্যুতে। 
বা এযোহম্মালোকাদাগতে! দেবলোকং যো দীক্ষিতোহস্তরেব নবনীতং তম্মান্বনীতেনাভ্যঙ-ক্রে” 

“সংকা* ৬ প্রৎ ১অৎ ) ইতি। দীক্ষিতন্ত সর্বদাধনে প্রবৃত্বত্বাদেতল্লোকপ্রচ্যুতিঃ। 

ধাগস্তাসমাপ্ত্বাদ্দেবলোকপ্রাপ্ত্যভীবঃ ৷ নবনীতমপি ক্ষীরভাবাৎ প্রচ্যত্য দ্বতভাবং ন প্রাপ্মোতি। 

অতোহস্তরালবন্তিত্বসাম্যাতেন তন্তান্যাঙ্গে। যুক্তঃ ॥ গুণদয়ং বিধত্তে__- অনুলোমং যজুষা ব্যাবৃত্ৈ” 
' সংকা* ৬ প্র“ ১ অন ১) ইতি। মনুষ্যাণাং নাস্ত্যাস্গলেম্যে নিয়মঃ। ন বাহভ্যঙ্গে 

মন্ত্রোহস্তি। তক্মাদ্যাবৃত্তৈ তদৃতয়মত্রেতি নিয়ম্যতে ॥ * 
৮। দ্বুত্রন্ত কনীনিকাহসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্মে পাহি ।৮-_কল্পঃ-“অথান্তৈতদাঞ্জনং পিষ্টং 

ঢষহুপলে সতুলয়! চ শরেষীকয়া চান্ত প্রাউসুখস্ত প্রত্যউ.সুখ উপবিশ্য সব্যেন পাণিনা দক্ষিণমক্ষ্য- 
শক্তি বৃত্রস্ত কনীনিকাহসি চক্ষুষ্প৷ অসি চক্ষুর্ম্ে পাহীতি” ইতি । মন্্ার্থং বিশদয়ন্নগ্রনং বিধত্তে -. 

“ইন্দো বুত্রমহত্তস্ত কনীনিকা৷ পরাহ্পতভুদাঞ্জনমতবদ্থাদাঙ.ক্তে চক্ষুরেৰ ভ্রাতৃব্যস্ত বুঙ.ক্তে” (সং 
কা ৬ প্রণৎ ১ অত ১) ইতি । বিনাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ক্রমেণ গুণান্ধবিপনত্তে-_-“দক্ষিণং পূর্ববমাহঙ্টে 

সব্য৬ হি পূর্ব্বং মনুষ্যা আঞ্জতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্য! ধাবস্তে পঞ্চ কৃত্ব আহঙ্কে 
পধাাক্ষরা পওক্তিঃ পাঙ.্তো! যজ্ঞো যন্্রমেবাবরুন্ধে পরিমিতমাইউ.ক্তেহপরিমিত৬. হি মনুষ্যা 

মাঞ্জতে সতৃলয়াইউ.ক্তেহপতুলয়! হি মনুষ্যা আপ্তে ব্যাবৃত্তো” (সং কা* ৬ প্রণ ১ অত ১) 
ইতি। মমুয্যস্ত যোধিতামঞ্জনে বামভাগপুর্বত্বং প্রসিদ্ং। তঞ্জনোপেতাঙ্থুলেশ্চক্ষুষি সহসা 
পুনঃপুমঃ পর্যাবর্তনং নিধাবনং তচ্চ মনুষ্যাঃ কৃর্বস্তি। যজ্ঞে সবনীয়পুরোডাশদ্রব্যাণাং পঞ্চ- 

খ্যয়। - পঙ.ক্তিচ্ছন্দোগত।ক্ষরসাম্যাদযন্ঞ্ত পাঁউক্তত্বম। তথা চ পঞ্চমপ্রপাঠকে বক্ষ্যতি-_ 
“ত্রহ্মবাদিনো বদস্তি নঙ্চা ন যজুষা পঙ.ক্তিরাপ্যতেহথ কিং যজ্ঞন্ত পাঙ ক্রত্বমিতি ধানাঃ করস্তঃ 

পরিবাপঃ পুরোভাশঃ পয়ন্তা তেন পউংক্তিরাপ্যতে তদযজ্ন্ত পাঁড ক্তত্বম্ঠ” (সং কা ৬ প্র ৫ 

অন ১০) ইতি। পরিমিতমল্পং পঞ্চদংখ্যানিয়মো বা। নহায়ং নিয়মো মনুষ্যেষস্তি। অগ্র- 
সহিতা শরেযীকা সতৃলা1। মনুষ্যাণামিধীকানিয়ম এব নাম্তি কৃতঃ সতৃলত্বনিয়মঃ ॥ বিপক্ষে 
বাধকপূর্ববকং স্বপক্ষং নিগময়তি-_“ষদপতুলয়াজীত বজ্ঞ ইব স্তাৎ সতুলয়াহস্কে মিত্রত্বায়+, 
সং কা* ৬ প্রৎ ১ অণ ১) ইতি। তুলরহিতশরকা ঠ্ঠস্ত তীক্ষাগ্রত্বাদজ্রসমত্বম্॥ 

৯। *চিৎপতিত্বা পুনাতু বাকৃপতিস্বা পুনাতু দেবস্তা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণ বসোঃ 

সধ্যন্ত রশ্মিভিঃ।৮-_-কল্পঃ--অখৈনমেক বি৬শত্য। দর্পুজীলৈঃ বস্তি চিৎপতিস্বা পুনাতু 
বাকৃপতিত্বা পুনাতু দেবনা সবিতা! পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সুষ্যন্ত রশ্মিভিরিতি' ইতি । 
প্রথমদ্ধিতীয়মন্ত্রয়োরচ্ছিদ্রেণেত্যন্যজ্যতে | *হে যজমান চিতাং জ্ঞানানাং পতিগ্দনে! দেবস্ধাং 
পুনাতু । রাচাং শব্ধানাং পতিঃ সরদ্বত্যসৌ বা আদিত্যোহচ্ছিদ্রং পবিভ্রং তদ্রপোহয়ং দর্ভস্তোমঃ 
জগনিবাসহেতোঃ হু্্ন্ত রশ্মিরপা দর্ডাঃ ॥ দর্ডন্তোমবিশিষ্টং মার্জনং বিধত্তে--“ইন্দো বৃত্রমহন্ৎ- 
সৌঁইিপোহজ্যজিযত তাস বল্গেধ্যং যজ্জিয়৬. সদেবমাসীত্বদপোদক্রামতে দর্ভা অভবন্তদর্ভপুঞীলৈঃ 
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পবয়তি যা এব মেধ্যা ঘজিয়াঃ। সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং পবয়তি' (সং কা* ৬ গ্রৎ.১ 

অন ১) ইতি । মেধ্যং শুদ্ধং যজ্িয়ং যজ্ঞার্ং সদেবং দেবতাপ্রিয়ং। উৎপবনত্রাঙ্গণে 

দর্ভোৎপত্তিবর্ঠাখ্যাতা ॥ দর্ভন্তোমস্ত . সংখ্যাবিশেষাম্বিধর্তে-“্বীভ্যাং পবযত্যহোববাত্রাভ্যা- 

মেবৈমং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি 
পঞ্চভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙক্ভিঃ পাওক্রো যজ্ঞো যজ্ঞায়িবৈনং পবয়তি ফষড়তিঃ 

পবয়তি ষড়বা ফ্তব ধ্টভুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দাঞসি ছন্দোভিরেবৈনং 
পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুক্রষে প্রাণ।ঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেকবি৬শত্যা বসতি 
দশহস্ত্যা অঙ্কুলয়ে! দশপগ্ভা আট্মৈকবি৬ শো! যাবানেব পুরুষস্তমপরিবর্গং পবয্নতি' (সং কা 
ঘ প্রৎ ১ অণ ১) ইতি। "গায়ত্রী ত্রিষ্টবজগত্যনুষ্টপপঙক্্যা সহ। বৃহত্যুষ্চিহা ককুৎ- 
কচীভিঃ শিম্যন্ত তা'” ইতি কশ্চিম্মত্র আয্মায়তে। তত্রোঞ্িককুভোরবাস্তরভেদপরিত্যাগেন 

সপ্তচ্ছন্দাংঙি। সঞ্চারস্থানভূতচ্ছিদ্রাভিপ্রায়েণ প্রাণানাং মবত্বং। অপরিবর্গং নিঃশেষং। 

একবিংশতিপক্ষ একত্রানুষ্ঠেয়ঃ | “একবি৬শত্যা দর্ভপুীলৈঃ পবয়তি” ইতি বহ্বচত্রাক্গণ 

আয্াতত্বাৎ। ততপ্রশংসার্থমিতরে পক্ষা অবযৃত্যান্বাদঃ ॥ মন্ত্র ব্যাচষ্টে*-“চিৎপতিত্বা 
পুনাত্বিত্যাহ মনো বৈ চিৎপতির্মনসৈবৈনং পবয়তি বাক্পতিস্বা পুনাত্বিত্যাহ বাঁচৈবৈনং 

পবয়তি দেবস্বা সবিতা পুনাত্বিত্যাহ সবিতৃপ্র্ুত এবৈনং পবয়তি” (সং কাৎ 
৬ প্র ১ অ০১) ইতি॥ 

১০। “তশ্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যট্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।”- কল্প: . পিছন 

াঁচয়তি তন্ত তে পবিভ্রপতে পবিজ্রেণ যশ্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিতি”” ইতি। আদিত্যরূপ- 
সতাচ্ছিদ্রপবিত্রস্ত পতিঃ প্রেরকোহন্তর্যামী। হে পবিভত্রপতে তাদৃশস্ত তব পবিত্রেণ যন্মা অগ্রি- 
ষ্টোমকর্ম্মণে কমাত্মানং শোপয়ামি তত কর্তৃং শক্কো ভুয়াসং॥ এতমভিপ্রায়ং দর্শয়তি-_ 

“তন্ত তে পবিভ্রপতে পবিভ্রেণ ষশ্মৈ কৃং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যা হাইশিষমেবৈতামাশান্তে” (সং 
কাঁ* ৬ প্র ১ অণ ১) ইতি॥ ? 

১১। এআ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্্মীণো তধ্বরে যদ্বো দ্েবাস আগুরে যজ্িয়াসো 

হবামহে 1৮-_বৌধায়নঃ-_“অখৈনং সব্যে পণাবভিপাগ্ভ শালানানয়তি আ বে! দেবাস জঈমহে 
সত্যধন্শীণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ ইতি” ইতি। আপস্তত্বঃ--- 

“আ! বো দেবাস ঈমহ ইতি পূর্বয়া দ্বারা প্রা্ধংশে প্রবিষ্ত” ইতি। হে .দেবা যুস্বাকং 
সম্বস্িত্যশ্মিক্নধবরে বয়ং সত্যধর্মাণোহ্বশ্যস্তাব্যনুষ্ঠানপরা আগচ্ছামঃ। হে. রাকা দেবা 

যণ্ম।দাগুরে কর্মমোছামে যুষ্মানাহ্বা স্তামস্তম্মাদয়মত্রাহগচ্ছামঃ ॥ 

«. ১২। এইন্ত্রারী ছাবাপৃথিবী আপ ওষবীঃ1৮-_বৌধায়নঃ--«পুর্বয়া বারা শালাং প্রপা- 

দক্পতি, ইন্্রা্ী গ্াবাপৃথিবী আপ ওষবীবিতি” ইতি। আপন্তঘঃ--“ইন্্রা্মী গ্াাবাপৃথিবী আপ 
ওষধীরিত্যপরেণাহ্হবনীয্ং দক্ষিণাইতিক্রম্য”” ইতি। হেইন্দ্রাদয় এনমমুজানীতেতি শেষঃ ॥ 

5 ১৩। “ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ্ মা সম্তং পাহি।৮:-_বৌধায়নঃ--“অইথনমগ্রেণাহহবনীয়ং 

পর্য্যান্বত্য দক্ষিণত ' উদজুখমুপবেস্তাংহবনীয়মীক্ষয়তি তং “দীক্ষাণামধি্বতিরসীত্ মু সম্তং 
পাহীতি*. ইতি। 'আপব্ঘঃ--"*ত্বং দীক্ষাথামধিপতিরসী ত্যাহবনীয়সুপোপবিশতি* « ইতি। .হে 



৩৬৬ | যজুর্বধেদ-সংহিতা 1. [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক | 

আহবনীন্ন ত্বং দীক্ষরূপাণাং নিয়মানাং পালকোম্ততন্থৎসমীগে স্থিতং মাং পালয় ॥ পুর্কোক্ত- 

.পুতত্বপ্রশংসাপুর্বকং প্র/চীনবংশপ্রবেশং বিধস্তে--যাবন্তো বৈ দেবা যজ্ঞায়াপুনত ত এবা- 

ভবন্ত এবং বিদ্বান্যজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবরিত্বাইস্তঃ প্রপদয়তি মন্ুষ্যলোক এবৈনং 

পবযিত্বা পৃতং দেবলোকং প্রণরতি” (সং কাণ ৬ গ্রৎ ১ অণ ২) ইতি। অভবন্মৈশ্্য্যং 

প্রাপ্তাঃ॥ ভবত্যেবৈশ্বর্ধাং প্রাপেত্েব ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ-- 
“আাপঃ শিপন উনত্যোষ দর্ভোহত্রান্তহিতাঃ স্বধি ৷ ক্ষুরং নিপায় দেবশর্বপেত স্বস্তি তদা জপেৎ॥ ১॥ 

আপঃ নসায়াছুদা জপ্যং সোণ বন্ত্রপরিগ্রহঃ। নহীতি নবনীতন্ত গ্রহো বঙ্চোহতিলেপনম্ ॥ ২ ॥ 

বৃত্রেত্যাঙুক্তেঃ চিৎপতি্থাত্রিভিদর্ভেণ পাবপ্নেখ। তশ্তেতি জপতি স্বামী হয! বঃ প্রাপ্বংশবেশনম্ ॥৩। 
উদ্দজাী দক্ষিণে গন্বা তমিত্যুপবিশেরিহ | প্রথমেহ্যন্থবাকেশখ্রিন্থা অষ্টাদশেরিতাঃ ॥ ৪ ॥%৮ ইতি 

'শথ্ মীমাংসা । 

চতুর্থাধ্যাযন্ত  ততীয়পাদে চিন্তিতম্--“কিং দশপূর্ণমাসা্যানিষ্ট॥ সোমেন : যাগকঃ। 
'অন্গা্গিতা না*কালো বা হ্প।র।র৫ার চাঙ্গতা ॥ দর্শাদিলক্ষিতে কালে সোমযাগো বিধীক়তে। 

স্বতন্নফলবত্তেন ন যুক্তাঙ্গাঙ্গিত তয়ে।2 উতি॥ ইদঘায়ায়তে--এর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট1 সৌমেন 
ত” হতি। ততরোভরোর।ঘিন[র'ভাগ্য।জব্দন্া ধানত্বাভাবাদর্শপুর্ণনাসোক্তেঃ পারাথ্যপরি- 

ঠা সোমন্ত দর্শপূর্ণনাবাহ হঝোবকোহরং সংনোগ ততি চেন্সেবম। স্বতন্নফলবতঃ সোনযাগ- 

শ্যাঙ্গত্বান্বাৎ। ফলবৎসন্নিবাঁবকলং তরঙ্গনিতি শ্ীয়াৎ ন চাত্র বৃহম্পতিসবন্তায়েন সোমধর্মম- 

কর্মফলং কর্শাস্তরং বিধীরত ইতি শক্যং বন্তং। [স্োনশনশ্ত বৃহস্পতিসব্শবনন্নীমত্বাভীবেন 

ধর্ম[তিদেণকত্বাভাবাতভ্তা প্রতায়ন্ত "গা তাঙ্গ্সিভাবে কব্রৈকদা ত্রেণোপপগ্ভতে॥ * তক্মাদর্শ, 
পূর্ণমসশব্দন্ত গ পারার্থাদভ্যুপে পত্য।পি ভদিষ্ট পলাশ উতন্তরকালে সোম বিধিরক্ণং। এতদেবাভি- 

প্রেত্য রথক্পপকমায়[রতে--এঘ লৈ দেবরথো দদশপুর্থমাসৌ থে দশপুর্ণনাসাবিষ্টা সোমেন 

যজতে রথস্পষ্ট এবাবসানে ববে দেবানামবগ্ততি” (সংগ কাঁণ ২ প্রণ ৫ অন ৬) ইতি। 
অবসানে নিশ্চিতে বরে মার্গে যথা রখেন ক্ষুরে মার্গে গন্ত;) কণ্টকপাষাণাদিবাধরাহিত্যেন 

সুখং ভবতি তথা প্রথমং দর্শপুর্মাসাবিষ্টবত উত্তরক|লে তরিষ্টিবিকৃতিযু সোনা্ভূতদীঙ্ষণীয্না- 

প্রাধণীয়দাদিষু কর্ম নুষ্টানং স্থুকরং ভবতীত্যর্থঃ। তন্মাৎ কালার্থঃ সংযোগঃ | 

পঞ্চমাধ্যায়ন্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতং_-“ধশাদীত্বা পোমযাগঃ ক্রমোহয়ং নিয়তো ন বা। 

উক্তেরাগ্যো ন সোমন্ত[ইধানানস্তরতা শ্রীতেঃ” ইতি ॥ দর্শপুধ্মাসাবিস্বী সোমেন বজেতেতি 

স্তাপ্রত্যয়েনাবগম্যমীনঃ ক্রমো নিয়ত ইতি চেন্সৈং। দোমেন বক্ষ্যমাণোহঘীনাদ- 
ধীতেত্যাধানানন্তরতায়া অপি শ্রবণ[ৎ। গা [£ পৌর্বাপধ্যং ন নিয়তং। 
তত্রৈবান্তচ্চিন্তিতং-_পবিপ্রস্ত সোমপুর্বত্বং নিয়তং বা ন বাহগ্রিমঃ। উৎকর্ষতো নৈবমনী- 
যোমীরততৈব তম্ক্রতেঃ” ইতি॥ ই্টিপূর্ব তং টি চ বিকল্পিতমিতি যহুক্তং তত্র 
্রাহ্মশৃস্ত সোমপুরবমের নিয়্তং। কুতঃ। উৎকর্ষশ্রবণাৎ।, “আগ্রেয়ো বৈ ত্রাহ্গণো দেবতয়া 
স সোদনেষ্ট্রাৎদীযোমীয়ো। ভবতি $বদেবাদঃ পৌর্ণদাসং হবিস্ততযন নির্বপেতহ?তয়দেবতে। 
ভবতি” ইতি অন্া়মর্থ-_প্রজাপতে্শ,থাঁদগর্বাদ্ষণশ্চেত্যুভাবুৎপনৌ । ততো! ব্রাঙ্গণ- 



২ প্রপাঠক, ১ অনবাক |]... কৃষ্ণ-যজর্বেবদ-মন্তর। ৩৬৭ 
শ্তৈকৈব দেবতেত্যাগ্নেয় এব ব্রাঙ্গণো ন তু সৌম্য: সোমস্ত তদ্দেবতাত্বীতাবাৎ। যদ 
স ব্রাঙ্মণঃ সোমেন যজতি তা সোমোহপ্যন্ত দেবতেত্যপ্বীষোমীয়ো তবতি। তত্তাধী- 
যোমীয়স্ত ব্রাহ্মণন্তান্থরূপং পৌর্ণনাসনগ্বীষৌমীয় পুরোডাশরূপং হবি; সোমাদুধ্ব মনুনির্ববপেৎ। 
তদা স ত্রীক্গণো দেবতাদয়সংবন্ধী ভব্তীতি যগ্ঘপ্যত্র্য কর্মাস্তরং কিঞ্চিদ্বিধী়ত ইতি কশ্চিন্ম- 
স্তেত তথাপি পৌর্মাসং হবিরিতি বিস্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞানান্ন কর্মান্তরং কিং তু দর্শপূর্ণ- 
মাসয়োঃ সোমাদুধবমুৎকর্ষঃ। তশ্মাদিপ্রস্ত সোমপূর্বত্বমেব নিরতমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ- 
নাত্র দর্শশব্দঃ পুর্ণমাসশব্দো বাঁ কশ্চির্বাগবাচী এ্য়তে। পৌর্ণমাসমিত্যেষ তদ্ধিতাস্তো 
হবিরির্বশেষণত্বেনোগন্তস্ততে । তচ্চ হ্বিরগ্বীষো দীয়পুরোডাঁশরূপমিতি দেবতাদ্বরেন সংস্ত 
বাদবগম্যতে। তল্মাদেকস্তৈৰ হবিষ উৎকর্ষে। ন তু কৃতনয়োরদির্শপূর্ণমাসয়োঃ। তথা সি 
্রাহ্মণস্তৈক ্দিন্নেবাপ্বীষোমীয়পুরোডাশে সোমপুর্বন্থনিয়মঃ | . ইতরত ক্ষত্রিয়বৈশ্ঠায়োরিবাস্তা- 
পান্টিপূর্বত্বসোমপুর্বন্ে বিকল্্েতে । 

তৃতী়াধ্যায়ন্তা চতুর্থপাঁদে চিন্তিতং_-প্ণদশং প্রতাটাং মন্ুজা ব্যভজস্তেত্যন্তৌ বিধিঃ। 
সি 

বাদো বাহত্র পুরাকল্স্তত্যর্থো বিবিদর্তি ॥ প্রাটানবংশবাক্যোজের্কিধানন্তৈকবাক্যতঃ | 
দিদ্ধিধাবর্থবাদোহরদুপবীতে নিবীতবৎ” ইতি। জ্যোতিষ্টোসে শয়তে-_“প্রাচীনব৬ শং 
করোতি দেবমনুষ্যা দিশৌ ব্যতজ্ত গ্রাচীং দেবা দক্ষিণা পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা। উদ্দীচী৬. 
র্রা বৎ প্রাচীনব৬ শং করোতি দেবলোকমেব তদঘজমান উপাবর্ততে” ( সং কাঁ* ৬ 
প্রৎ ১ অণ১) ইতি। তত্র দেবাদীনাং কর্্মীনধিকারান বিবিশঙ্কা। মনুষ্তাঃ প্রতীচীং 
বিভজেঘুরিত্যেৰ বিধিঃ শ্তাৎ। কুতঃ। পুরাকল্নরূপেণার্থবাদেন শুয়দানত্বাৎ। পূর্ববপুরুষাঁচ- 
রিতত্বাভিধানং পুরাকল্পঃ। ব্যভজস্তেত্যনেন ভূতার্থবাচিনা তদভিধীয়তে । তন্মাদ্বিধিরয়মিতি 
পুর্ব: পক্ষঃ। বস্ত মও্পবিশেষক্ঠোপরি বংশাঃ প্রাগগ্রা ভবস্থি স প্রাচীনবংশঃ তদ্বিধ্যেক- 
বাক্যত্বাভ্যুপগমাদর্থবাদঃ। সারংকালীনাধ।দৌ প্রতীচী প্রাপ্তা। ততীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে 
চিত্তিতম্_-“বপতীত্যুপকারঃ কিং ঘরোর্ম্যাঙ্গয়োরুত। দুখা এব দয়োরস্ত কৃতঘনকর্তৃগতত্বতঃ 
ুক্তঃ শাস্ত্ীরসংস্কারে! মুখ্যেহস্তপ্কলভোগিনঃ। বিনাহপি সংস্কৃতিং ৃষ্টং কত্তৃত্বং তন্ত নাস্তি সঃ» 

ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্মশ্রবপনপরোব্রতীদয়ে। যজনানসংক্করা আম্নাতাঃ ৷ গ্রহৈঃ সোমহোমো 

জ্যোতিষ্টোমে নুখ্যঃ।  অগ্নীষোমীয়পশ্বীদিকমঙ্গংা তত্র দয়োর্পুখ্যাঙ্গয়োরেতে বপনাদয় 
উপকুর্বস্তি। কুতঃ? কর্তৃধন্মত্বাং। যজমানো হি কর্তৃতয়া বপনাদিভিঃ সংস্কিয়তে। 

কর্তৃত্ব চ যথা মুখ্যং প্রাত তন্ত বিদ্ততে তথাহঙ্গং প্রত্যপ্ন্তি। তম্মাহুতয়োরুপকার 

ইতি চেন্সৈব। দৌ হি যজমানস্তাংকারৌ ক্রিয়/কর্তৃত্বং ফলভোক্ত্বং চেতি। তক্োরদৃষ্টঃ 
ফলভোগঃ ক্রিশ্নানিষ্পত্তিশ্চ দৃষ্টা। তথা সতি বপন।নিকতোপকা রস্তাপ্যৃষ্টত্বাপ্তোক্ত শেষ 
বপনাদয়ঃ ফলভোগলাধনে মুখ্য এব পধ)বন্তাস্ত। বপনাদিসংস্কারর|হতৈথ1তগ.ভিঃ 
কষীবলাদ(ভশ্চ ক্রিয়া নিষ্প।ছ্ঘমানা দৃশ্ততে। ততন্তত্র কর্তৃত্বাকারে বপনাদিকৃতঃ স 

(উপকাঁরো নাস্তি। তন্ম।দদৃষ্ফলভোজনো যজমানন্ত যোহয়মদৃষ্টরূপঃ শান্তরীয়ংস্কারঃ সোহয়ং. 
মুখ্যে কর্মণি যুক্তো নাঙ্গেযু। নাত্র পুর্বব।ক্যমন্ত ॥ যেন পরম্পরয! ফল্কাধনাঙগেযু 
বপনাদ্যপকারঃ শক্ষ্যেত। প্রকরণং ভু দুখ্যস্থৈব ন তঙ্গানাং। তক তেমুপিকারঃ। 



৩৬৮ যজ্রের্দ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

তত্্ৈবাষ্টমে পাঁদে চিস্তিতম্--্সংস্কীরা বপনাগ্ভাঃ কিমধবর্ষোঃ স্বামিনোহথ বা। 
অধবর্ধযোস্তত্র শক্তত্বাভদ্বোদোক্তেশ্চ তন্ত তে॥ সংস্করৈর্যোগ্যতাং প্রাপ্য স্বকার্যাং কর্তৃমৃত্ধিজঃ | 
ক্লীণাত্যন্তক্রিয়া তেষাং সংক্ষিয়া যজমাঁনগা” ইতি॥ আপ উন্নত্ব জীবস ইত্যাগ্ভাঃ 
সংস্কারমন্ত্রাঃ । তছিধয়শ্চীধবর্ধ্যবেদে সমাযম়াতাঃ--কেশশ্মশ্র বপতে নখাঁনি নিক্ৃস্ততে” ইতি। 
শক্তশ্চাধবরূর্বপনাদৌ ।  তন্মাততগ্ত।ধবর্যযোর্বপন|দিসংস্কারা ইতি চেনসৈবং।  বপনা্দি- 
সংঙ্কারা যজমাঁনগতমালিহ্ঠমপনীয় যাগযোগ্যত।মুৎপাদয়িতুং ক্রিয়স্তে। তথ! চ ব্রাহ্মদং_ 

£কেশশ্মশ্র বপতে নখানি নিরুম্ততে মৃতা বা এষা ত্বগমেধ্যা যংকেশশ্মশ্র মৃতামেব ত্বচম- 

মেধ্যামহত্য যজ্ভিয়ো ভূত্বা মেঘমুপৈতি” (সং কা ৬ প্র ১ অণ১) ইতি। ন 

হাধবমূ্ুবপনেন যজমানগতা মৃত ত্গপৈতি। ধোগ্যস্ত হি কর্শীধিকারে সতি পশ্চাৎপ্রয়াস- 
রূপেষু ব্যাপারেষু স্বয়মশক্তঃ সন্ কর্্মকরা নৃত্বিজঃ পবিক্রীণাতি। লোকেপি রোগিণঃ স্বামিন 
ওষধাগ্ানয়ন এব ভূত্য' জীবিতদানেন পবিক্রীয়ন্তে। ন তু তদৌষধং ভূত্যাঃ সেবস্তে। 
তন্মাদিতরক্রিয়র্তিজাং সংস্কারস্ত যজমানম্ত। কচিত্তু বচনাদৃত্বিজামপি সংস্কারোহস্ত। 

চতুর্থাধ্যায়ন্ত তৃতীয়পাঁদে চিন্তিতং-_-“জুহবাঃ পর্ণময়ীত্বেনে ন পাপঞ্্তিরঞ্জনাৎ। 
বৈরিদৃগ্থর্জনং বর্ম প্রযাজৈঃ পুকষাঁয় কিম্॥ ক্রতবে বাইগ্রিমো ভানাৎ ফলম্ত ন হি সাধ্যতা। 
বিভাতি ক্রতবে তন্মাদর্থবাদঃ ফলং ভবে” ইতি ॥ ইদনামায়তে-যন্ত পর্ণময়ী জুহ্র্ভবতি 
ন পাপ৬. শ্লোক৮. শৃণে।তি মদা্ক্তে চক্ষুবে ভ্রাতব্যস্ত বৃঙ্ক্তে ষত্প্রধাজান্যাজা ইজ্যন্তে 
বশ্ধৈব তদফঞ্জায় ক্রিয়তে বন্ম যজমানায় ভ্রাতৃব্য।ভিভূত্যৈ” ইতি। তত্র যজ্জহ্বাঃ প্রক্কতিভূতং 
পর্ণদ্রব্যং ষশ্চাঞ্জনেন চক্ষুঃ সংস্কারো বচ্চ প্রযাজীনুযাজৰপং বন্ম তক্রিতয়ং পুরুযার্থত্বেন 

বিধীয়তে। কুতঃ। পাপশ্লে(কশ্রবণবাহিত্যাদেঃ পুরুষসন্বন্ধিফলন্ত প্রতিভানাদিতি চেন্মৈবং। 
ফলং হি সাধ্যং ভবতি। ন চাত্র সাধ্যতা প্রতিভাদতে। ন শুণোতি বুঙ্ক্তে ব্ন্ম 

ক্রিরত ইতি বর্তমানত্বনির্দেশ।ৎ। অতঃ ক্রত্বর্থা এতে ব্ধিয়ঃ। তত্র পর্ণময়ীত্বস্তানার- 

ভ্যাধীতন্তাপি বাক্যেন ক্রতুসম্বন্ধঃ। সংস্কাবকর্মণোস্ত প্রকরণেন। ক্রত্বর্থানাং ক্রতু- 

নিষ্পাদনব্যতিরেকেণ ফলাকাজ্জায়া অসন্ভব।দর্তমাননির্দেশস্ত* বিপরিণামং কৃত্বাহপি ফলং 

কল্পফিতুং ন শক্যং। তন্মাৎ ফলবত্বত্রমহেতুঃ পাপর্ো কশ্রব্ণরাহিত্যাদিবর্থবাদঃ | 
দ্বিতীয়্াধ্যায়ন্ত প্রথমপাদে চিন্তিতম্__“ন।নুষঙ্গোইনুষঙ্গো বাহচ্ছিদ্রেণেত্যস্ত শোঁধিণৌ। 

চিৎপতিস্তেত্যনাকাজ্কাবতো নাত্রাক্ুষজ্যতে ॥ করণত্বং ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাত্বিতি। 

ন্তর্ত্র/য়েহতন্তন্বার! সর্বশেযোইনুযজ্যতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যতে__ 

“চিৎপাতন্তা পুনাতু, বাক প্রতিস্থা পুনাতু, দেবস্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণ বসোঃ 

ু্যস্ত রশ্মিভিঃ” ইতি। তত্র তৃতীয়মন্ত্রণেষে।হচ্ছিত্রেণেত্যা দিভাগঃ প্রথমদ্িতীয়মন্ত্রয়োর্না- 

মুষজ্যতে। কুতঃ ন হি চিৎপতিত্থা পুনাতু বাকৃপ্রতিম্বা পুনাতিত্যনয়োন্স্্রয়োঃ শেষিণো 

সম্পূর্ণবাক্যয়োঃ কাচিচ্ছ্যৌকাক্ষাহস্তীতি প্রাপ্তে ব্রমঃ-মা ভূচ্ছেষিণোরাকাজ্ষা তথাপি 
শেষস্তাংকাজ্ষীস্তি। পবত্রেণ রশ্মিভিরিত্যুন্তং করণত্বং ক্রিম্সীমপেক্ষতে | ত্তরিয়া . 

পুনান্বিত্যেষ৷ ত্রিঘপি ম্স্ত্রবেকা। তথা চ ক্রিরয়। সম্বন্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াঘারা তৃতীয়মনত্ে 

নিরপেক্ষেি যথাহন্ত্রতি তথ৷ পুর্ববয়োরপ্যন্বেতু । তন্মাদমূষঃ | 



| - অথ চ্ছমঃ। 

আপ উকত্বিতি ছিপদা গঁয়ত্রী। আপো অন্মানিতি দ্বিপদা বিরাট । বিশ্বমিত্যেকপদ' 
'বিরাট। উদাভ্য ইতি তদ্বৎ। চিৎপতিরিত্যন্ষর্জে সতি ত্রিআো গায়ত্র্যঃ। আ বা 
দেবাস ইতীনুষ্প,। | 

ইতি শ্রীমৎসায়ণা চার্্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কুষ্ণযজুরেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা- 
ভ।ষে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীম্নপ্রপাঠকে প্রথমোহনবাকঃ ॥ ১॥ 

ক ঁ 
ক 

মগ্ত্রার্থ-আলৌচনা । 
চা ০০০ 

ভাষ্যানুক্রমণিকা অনুসারে প্রথম প্রপাঁঠকে দর্শপূর্ণমাঁস ইীষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে । আরি 
দ্বিতীয় প্রভৃতি ভিনটা প্রপাঠকে দোম-যাগের প্রক্তিয়া-পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রাদি বর্ণিত 

হইতেছে । সে মতে “আপ উন্দন্ত প্রভৃর্তি মন্তরাত্মক প্রথম অনুবাক মন্ত্রকাণ্ড, 'আদদে গ্রাবীহসি», 
প্রভৃতি শ্রহ-কাণ্ড, এবং *উদৃত্যং জীঁতবেদসং প্রভৃতি দক্ষিণাকাড। “দেব সবিতঃ প্র সব 
ইত্যাদি বাজপেয় যজ্ঞের মন্ত্র-কাও | “দেবা বৈ যথানর্শং যজ্জীনাহরন্ত ইত্যাদি বাজপৈয়-যজ্ঞের 
বিধি-কা, "ত্রিবৃৎ স্তোমঃ১ প্রভৃতি সবা, “নমো বাচে ষা চোদিত্য” ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্রকা্ 
“দেব! বৈ সত্রমাসত ইত্যাদি সেই গুক্রিয় মন্ত্রকাণ্ডের বিধি-কাঁড। এই নক্সটাই চন্দ্র বাঁ 
চন্ত্রসম্পর্কীক্প কাণ্ড নামে অভিহিত । সেইজন্ত সেই কাও সমূহের খষির নাম -চন্দ্র1 

সোম-যাগ ত্রিবিধ-২একাহ, অহীন এবং সত্ত্র। একই দিনে সবনত্রয়ে নিম্পাগ্ক-_-একাঁহ 

সোম-বাগ; দ্বিতীয় রাত্রি হইতে আর্ত করধিক্না একাদশ রাত্রি পর্য্স্ত নিষ্পাগ্চ-_অহীন 

পোম-যাগ। আর ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে আবন্ত করিয়া সহশ্র সম্ধংসরে নিম্পাছ্য স্পা 

সোম যাগ। এই ত্রিবিধ সোম-যাগের আবার প্রকার-ভদ আছে । দ্বাদশাহ্-নিষ্পাদ্য সৌম- 

যাগের দ্বিবিধ রূপ বা প্রকৃতি পরিকল্পিত হয়। প্রথম, দ্বিরাত্রি-নিষ্প অহীনরপ প্রপ্কতি ; এবং 

দ্বিতীয়, ত্রয়োদশরাত্র্যাি-নিষ্পা্ঠ সত্রপ প্রকৃতি । ইত্যাদি 

এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত অন্নবাক-সমূহের প্রয়োগ-বিধি 

"বিনিয়োগ সংগ্রহ হইতে প্রদর্শন করিয়া, প্রথম অনুবাকের মন্ত্রব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

তদনুসারে মন্ত্-সমূহের প্রয়োগ নিষ্ন-বূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,--প্রথম অনুবাকের মন্গা্ি 
পাঠে, ক্ষৌরদির দ্বার! সংস্কত ধজমান প্রাচীন বংশ” নামক যজ্ঞ-শালীয় প্রবেশ করিবেন 
তদনুসারে 'আঁপ উন্দন্ব* প্রভৃতি ক্ষৌর-মন্ত্র বলিয়৷ অভিহিত। ক্ষৌর-কার্যের পুর্বে শালা- 
নিন্মীণের বিবিধ বংশ-নির্মিতি সেই যজ্জ-শালার সম্মুখভাগ উন্নত এবং পশ্চার্ভীগ নিয় অর্থাৎ: 
অপেক্ষার্কত অনুন্নত হয়--এইরূপ ভাবে যঞ্ঞ-শাল! নির্মাণ করিতে হইবে। পূর্বভাগে আয়ত 
সেই গৃহ *প্রাচীন-বংশ” নাঁমে অভিহিত । দেই শা।লায় সৌম-যাগের বিধি শর-গ্রস্থীদিতে নিবন্ধ 
আছে। হযজ্ঞ-নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইলে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, ইহাই শাস্তের অভিমত। 

রুষ-যন্ধুব্বেদ-__-৪৭ 



৩৭০. যসূর্ব্বেদ*সংহিত1 । | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

দ্বিতীয় প্রপাঠকের “আপ উননস্ত প্রভৃতি প্রথম মন্ত্র। ক্ষৌর-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতৈ 
হয়। ভায্ব-গাঠে বুঝা যায়ক্ষৌর-কার্য্ে মন্তকাদি মুগনে প্রথমতঃ জলের দ্বারা মন্তকারি 
আর্জ করিবার যে বিধি অ।ছে, প্রথমে সেই বিধান খন্থুসাঁরে মস্তকাদি আরজ করিয়া লইবে। জল 
দ্বারা মস্তক আর্্র করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্গারণ করিবে। এইরগ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে 

মন্ত্রের অর্থ হয়,_“জীবন ও আয়ুঃ প্রভৃতি পরিবৃদ্ধির জন্য এই জল মন্তককে আর্দ্র করুক । 
আমাদের মতে মন্ত্রটা ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। পার্থনাকারী এই মন্ত্রে ভগবদমুগ্রহ প্রার্থনা 

করিয়া কহিতে'ছন,_“হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমর! কর্ধ-শক্তি গ্রাপ্ত হই 
আর সেই শক্তি লাভ করিয়! ধেন সৎকর্্শীল জীবন যাপন করিতে পারি । বিশ্বহিত-সাধনে 

ষেন সেই কন্ম-শক্তির নিয়োগে সমর্থ হই। আপনার বিভূতি-রূপ দেব-তাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইয়া 

আমাকে সেই সামর্থ্য যেন প্রনান করে ফলতঃ, সন্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম-শক্তির উন্মেষণই থে 
মন্ত্রের লক্ষ্য, তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে, অনুবাকের প্রথমে, বিশেষ ভাবে কর্ম-শক্তি- 

উদ্মেষণের আকাক্ষ! জ্ঞপনের উদ্দেশ্য এই যে,_.“এখানে তগবতফর্শ-সাধনের সামর্ঘোর কথা 
বলা হইয়ছে। মানুষের ক্ষুদ্র সামর্ঘো ভগবানের গ্রীতি-সাধক কর্শের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে ; 

তাই সগ্থাব-শুদ্ধনতব-ন্বপ বিশেষ শক্তি-নাভের আকাজ্জ।। সম্ভাবের প্রভাবে সজজ্ঞানের উদয় 

ভগবৎগ্রীতি-দাঁধক কর্ধের নির্ব্বাচনে সামর্থ্য আসে । ভগবত্-কর্ে চিত্ত বিনিঝিষ্ট হইলেই বিশ্ব" 

প্রীতি উদয় হয়। আর বিশ্ব-হিত-নাধনেই মানুষ অন্গয়-জীবনের অধিকারী হইতে পারে) পরম" 

ধন 'মোক্ষ-লাঁত মন্ত্রের উদদেশ্ন।, সেই তাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে বলিয়৷ মনে করি। 
দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বেধ্য -ক্ষুর। মস্তক জলের দ্বার আর্দ করিয়া লইয়া যে ক্ষুর দ্বারা মস্তক 

ঘুণগ্ডুন করিতে হয়, সেই ক্ষুরকে মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে । 'ম্বধিভি' পদে সেই স্থুরকে 

বুঝাইতেছে। আর “ওফধি” পদে কুশ-তরুণ. ( বহি ) বুঝায়। যজমান বা ক্ষৌরকার ( পরা- 

মাঁণিক ) কর্তৃক এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়। থাকে । তনমুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়/_“হে কুশতরুগ ! তুমি 

যজমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষ। কর। হে ক্ষুর! তুমি এই যজম1নকে হিংসা! করিও না। আনি 
দেব-নাপিত। আমি মন্তকের কেশ-রাঁশি কর্তন করিতেছি । নস্ত্রের মধ্যে ক্ষুর বা কুশ বুঝাইবার 

উপযোগী কোনও পদ পরিপৃষ্ট হয় না। কুশাধান এবং ক্ষুর-স্থাপন কার্ধ্য মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়াই 
বোধ হয়, কুশ, ক্ষুর এবং নাপিতের সম্বন্ধ টানিগ্জ আনা হইয়াছে । যাহা হউক, আমরা বছুত্র 

প্রতিপন্ন করিয়াছি, নন্ত্র যে কর্েই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার বিশ্ব-ভনীন 
ভাঁব। তাই মন্ত্র যে সাঁমগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, মন্ত্র সেই বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ 

করিতেছে । আঁমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত. কুশ অথব! ক্ষুর অথবা নাপিত-_কাহারও 

কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্ত মন্ত্রটীতে এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব সুচিত হইয়াছে। 
এক্ষণে আমর1ষে দিক দফা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু 

আঁলোচনা করিতেছি। আমাদের মতে “ওষধে' এবং "ম্বধিতি! পদদঘয়ে এক ভগবানকেই 
সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাম্-মতে কুশ-তরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে পদদ্বয়ের লক্ষ্য হইলেও আমরা 
তাহা গ্রহণ করি নাই। অভিধানাহ্সাঁরে "ওষধি” শবের অর্থ--“যে, ফল-গাক পর্যযস্ত সজীব 
খাকে। তাহা, হইতে কর্মফল পাক-দানের ভাব পাওয়া, যায় ॥ যাহার ফল-পাক পর্যন্ত 



২ প্রপাঠক, ১ অনুবাক |]  কৃষ্ণ-যজুরেবেদ-মন্ত্র ৩৭১ 
সজীবতা! অর্থাৎ অধিকার, ভিনি ভগবান তিগ্ন আর কে হইতে পারেন'? কর্ম-ফল. লইয়াই 
জীব ভগবানের অধীন । যিনি কর্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ ধাহার সমাপ্ত 
হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়ছেন। তিনিই তো মুক্ত হইতে 
পরিয়াছেন ! মহাজনগণ তাই আরম্বরে ঘোষণ| করিয়া গিক্সাছেন,__““ভিদাতে হদয়গ্রন্থি- 

শ্ছিগান্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়স্তে চাস্ত কর্মীণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পারাৰারঃ1৮” এই সমস্ত বিবেচনা 
করিলে মন্তরস্থ "ওষধি” পদে সেই কর্মমফলদ[ত! ভগবানকেই বুঝা ষায়।, “স্বধিতি” শব অনুশীলণ 

করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। পম্বধিতি' শবের মুল--ধাতু অনুপারে _ “যিনি ছেদন 
করেন”, এইরূপ অর্থ প্র।ণ্ড হওয়া যায়। তদন্ুসারে এখানে ভব-বন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ 

করা যাক্স। যিনি ভব (সংসার ) বন্ধন-ছেদক, তিনিই ঈশ্বর--তিনিই ভগবান। তীহাঘ 
নিকটেই 'ত্রায়ন্ ( পরিত্রাণ কর ) প্রার্থনা সঙ্গত হয়। তাহার নিকট “মৈনং হিংসী£+ এই 

অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না”_“ইহাঁর প্রতিকূল হইও না'__এইরপ কামনাই যুক্তিযুক্ত 
হয়। ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অস্তরে স্বভাবের উদয়ে সর্ধ্ভূতে দেব-বিভূতি-দর্শন এবং 
ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে । সাধক একমাত্র তগবানকেই পরমাশ্রত্ 
বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পরিয়।ই, মন্ত্রের প্রথম ছুঈ অংশে প্রার্থনা জানাইতেছেন: 
হে ভগবন্! আপনাকে একণাত্র আশ্রর জানিয়। আপনার শরণ লইলাম। আপনি 

প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আনার পরিত্রাণ করুন,__পরনার্থজ্ঞান প্রদান করুন 
আমার ভব-বন্ধন থুচিয়া যাঁউক। আমাব জন্ম-গতি রোধ হউক 1” এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই 
সর্ধকর্্মফল ভগবাঁনে সমর্পণ__শেষ অংশে সেই প্রার্থনাই শুচিত হইয়াছে । “দেবশ্রু পদে 

“দেব-নাপিত” অর্থ গ্রহণ না করিয়া, “সছু[ব-পোষক শরণাগত" অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিহ 

মনে করি। পর্ধনি দেববিষয়ে শ্রত বা দেব-তত্বে ভভিজ্ঞ, তাহাকেই “দেব বা “দেবশ্রুত, 

বল! বাইতে পারে । তাহা হইলেই “দেবশ্ু” পদের অর্থ আমাদিগের মর্দমনুসারিণী-ব্যাখ্যায় 

“দেবভাবপোষকঃ শরণগতঃ অহং, অর্থ দঈড়াইয়াছে। ফলতঃ, এখানে- মন্ধ্েরে শেষ।ংশে 

“দেব-নাপিত কর্তৃক চুল-কর্তনের' ভাব গ্রহণ না করিয়। “দেব-ভাবসদখ্িত সাধক কর্তৃক 

ভগবাঁনে কর্মফল সমর্পণের ভাবই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রংশের তাৎপর্য 

এই ে,--“হে ভগবন্! আপনার অন্ুপ্রহে সর্ব-কর্ম-ফল যেন: আপনাকে সমপ্পপ করিতে, 
সমর্থ হই। আব তাঁহার ফলে, যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করি ॥ 

ক্ষৌর-কার্যের পর তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ্ষীর-ক।ধ্য সমপনান্তে তৎপরবর্তী 
কর্শা-সমূহ যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, মন্ত্রের মধ্যে যজমানের সেই সম্ধল্প 
বি্ধমান রহিয়াছে । কেশ, শত্রু, নখ প্রভৃতি কর্তন করিবার পর যজ্ঞ-যোগ্য হইয়া, মন্ত্র 
উচ্চারণ করিবার বিধি ুত্র-গরস্থাদিতে উদ্লিখিত হইয়াছে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,... 
«নির্ব্িদ্বে যেন উত্তর কর্ম-সমূহ প্রাপ্ত হই।* আমরা' এখানে ভগবৎ-সন্মিলনের ভাব উপল 
করি। উত্তরাণি* পদ হইতে সেই ভাব হদয়লম হয়। ন্উত্তরাণি” পদে ভাষ্যকার “উত্তরাণি 
কর্মণি” অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরমার্থ-সাঁধক যে কর্ম, তাহাই উত্তর ঝা শ্রেষ্ট কর্ম। সেই 
বন্দ যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপক হইয়া থাকে। এখানে, আকাজ্মা-- 



৩৭২ যজুক্ধ্বদ্নংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অঙ্ক | 

স্তগবানের অনুগ্রহ লাভ ;--আত্মীয় আত্মুসম্মিলন। পূর্ব্ব মন্ত্রে সর্ঘঘ কর্্ম-ফল ভগবানে সংন্তত্ত' 

, করিয়া, এই মন্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য-লাভের প্রবল আকাক্ষা প্রকাশ পাইয়।ছে. বলিয়াই আমরা 

নিদ্ধাস্ত করি। প্রার্থনার ভাব এই যে,_-“হে ভগবন্!1' আমাদিগের সকল কর্দ-ফল আপনাকে: 

সমর্পণ করিতেছি । আপনি দয! করিয়! আমাদিগকে চরণে স্থান দান করুন|” 

মুণ্ডিত মস্তক হইয়! অবগাহন-স্নানান্তে যজমান এই অন্ববাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ, 

করিবেন। ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানের বিধি। ষষ্ট মন্ত্রী দীক্ষণীয়, 

ও উপসদ যাগে ল্ৌনবস্ত্র পরিধাঁনে প্রযুক্ত হয়। ভাব্যানুসারে মন্তত্রঘ্বের অর্থ হয়,--( ৪র্থ )। 

'জগৎনিক্্মীতি অথবা মাতাক ন্যায় পাঁলন-রত্রী এই জলরাশিরৃত ক্ষৌর আমাদিগকে ('যজমান- 
দিগকে ) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌর-কর্ম্দ জন্ত অপকারু, (ক্ষত). নিবারণ করেন-। জল-দেবতা 
ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুণ। জলরাশি আমাদিগের সকল পাঁপ' 

প্ররুষ্টভাবে অপনীত করুন|” এখানে জল--দ্কৃত।. জলবর্ষণ দ্বার! পবিত্র করে বলিয়া 

মেঘকে "থ্বৃতপুবঃ” বলা হয়। “রিগ্র” পদ্দে পাপ বুঝায়।, (৫ম) “মানাচমনের দ্বারা 

বহিরন্তঃতুদ্ধ হইয়া আমর! জল হইতে নির্গত হই।” এপাঁনে সনের দ্বারা বহিঃশ্ুদ্ধি এবং 

আচমনের দ্বারা অন্তরগুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে । মুণডনাদি সংস্কার-_দীক্ষা ; আহারাদির, 
নিম্ম_-তপ। জলে অবগাহমে এতছুতয় নির্বিদ্ধে সম্পর হইয়া থাকে ।, (৬ষ্ঠ) “হে 

ক্ষৌমবন্্র! তুমি সোম্যাগের তন্বু (শরীব ) ত৮ "শর্ণিহ সোদ্যাগ।ভিমানী' দেবতার 

শরীরের মত প্রি হও। তাদৃশ' তোম|কে শান পঞ্ণান কহিতেছি। এই বন্ত্রক্ষে 

যেন আমি ভম্মীভূত না করি। আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। বন্ত্র-পরিহিতের' 

দেবতা সোম। এখানে লেই বস্ত্রোগলক্ষিত সোমের স্ততি আছে। কিন্তু মন্ত্রে ক্ষোমবস্ত্রাদি 
বোধক কোনও পদই পরিলক্ষিত হয না, অথচ, ক্ষৌমবন্ত্রের প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া 

মন্ত্রের, জটিলতা বুদ্ধি করা হইয়ছে। অলৌকিক বেদ-মন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্ত্র সম্বন্ধ-- 

খ্যাপনে:বেধের নিত্যত্বের ও অপৌকষেয়ত্বের' হানি হয়। নিত্যতত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন 

ভাবই প্রকাঁশ- করিত্বা থাকেন। আমাদের মতে বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য, ক্ষৌমবন্ত্রাদির 
অথবা! নাপিত প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই। 

অতঃপর আমরা এই মন্ত্র সমুহের অর্থ নিষ্কাশনে যে তাবে যে পথে অগ্রসর 
হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি । 'আমাদিগের অর্থ প্রচলিত গন্থা' 

হুইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। স্ুত্তরাং তাহার. যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু 

আলোচনা করা আবশ্ঠক বলিয়া মনে করি।. তৎপক্ষে আমাদিগের মন্মীনুসারিণী-ব্যাথ্যার- 

অনুসরণে মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন'। মন্ত্রের “আপঃ” ্বতপুবঃও প্বতেন+ প্রভৃতি 

পদ লক্ষ্য করিবার বিষয় । এ সকল পদের অর্থঃনিষ্ষাশনে' আমাদিগের বিশেষ মতান্তর 
ঘটিয়াছে। ভাম্তকার “আপঃ” পর্দে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য” করিয়াছেন ।. 

কিন্ত আন্াদের মতে, এ পদ জলাধিষ্টাত্রী দেববিভূতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে ।, 
জরই বলুন, 'অনিলই বলুন) আর অনলই বলুম,. সর্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, 
এ ব্থু কে অন্বীকীর করিবেন? জ্ঞানী, যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই; 



২ প্রপাঠক, ১ অনুবাক ।1 কৃষ্-যজুর্েদ-মন্ত্র । ৩৭৩, 

ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি পর্বভূতেশ্বর । এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা, -. 

“থে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলবূপে থাকিয্লাই আপনি, আমাকে শুদ্ধ 

করুন। এই লক্ষ্য র[খিয়ই “আপ পদে আমরা “ম্সেহভাব' “শুদ্ধসত্বভাব “দেবধিভূতি? 
অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রে প্রার্থনা -প্ঘতেন নঃ স্বৃতপুৰঃ পুনস্ত 1 ভাব এই ষে,_- 

“হে দেববিভূতিগণ ! * আপনারা সত্বভাবের দ্বারা জগ্চ্জনকে পৃত্ব করেন। অতএব 
আমার্দিগকেও সত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন।/ 'দ্কতপুবঃ, পদের মুল প্ৰত' শব, আর 

«পুব* পদ্দের মুলীভূত ক্ষরণার্থ প্/-ধাতু-নিষ্পন্ন “্ৃত” শব্দে “যাহা ক্ষরিত্ হ%-_-এই অর্থ পাওয়া 

যয়। তন্থ।র| উহা হইতে, তরল পনার্থ_গার্কারী বস্ত বুঝ! যায়। সবভাব, ভয়কে 

আরজ করে। এই হিপাবে পুত শব্দে “সত্বৃভাব” অর্থ পরিগ্রহ। করা। অযৌন্তিক নহে। 

জল বা ছুগ্চাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ আরজ ক।রতে পারে সত্য; কিন্তু হুরয়কে দ্রবীভূত, 

করা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্বভাব, কঠিৰ কঠোর হৃদয়কেও, 

ভক্তিরনা্র করে। তাই আমরা মন্ত্রান্তর্গত, প্ৰৃত” শব্দদ্ধয়ে মেই বিশ্বজ্বনীন সত্ব অর্থ ই 

গ্রহণ করিগাছি। ৭?” ধাতুর পর্িত্র করা” অর্থ দুই পক্ষেই গৃহীত, হইয়ছে। 
“অন্মান্ম। তরঃ পদ্দস্বেক বিশ্লেষণে “অন্ম1২+মাতর£ অথবা, অক্সান+নাতরঠ এই ছুই রূখই 

গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের “অম্মা্ পদে ঘ্বন্মজরামৃতুাপূপ সংসার” অর্থহ গ্রহণ! 

করিয়াছি ইহাতে ভ্াবপঙ্গতি হয় বলিয়াই বুঝিতে পাঁঁরি। 
পঞ্চম মন্ত্রেরে আভ্য৮ পদের ভাম্তকার 'অস্্য£" প্রতিব।ক্য আমনন করিয়াছেন । এ, 

ক্ষেত্রেও আমরা. এঁঞন্দে “দ্েববিভ্তি, অর্থই গ্রহণ, করিয়াছি আমরা পূর্বাপরই, 

প্রতিপন্ধ করিয়া আপিতেছি-মন্ত্র বে কার্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন ). 

বাচক থে শব্ষেরই প্রয়োগ থাকুকু, মন্ত্রের লক্ষ্য তাৎপর্য, সেই উদার বিশ্বন্বনীন চৈতন্তের 

দিকে । সর্বভৃত্রেশ্বর ভগবান_-সকল ভূতেই বর্তমান আছেন। মন্ত্রে আপ: বলিয়া, 

স্বলকেই সম্বেধন করা হউক, আর স্বধিতি (ক্ষুর) বলিয়া ক্ষুরকেই আমন্ত্রিত করা" 

হউক, সকল সম্বোধনেই সেই বিশ্বময় বিখ্বেখবরকে লক্ষ্য করা হয়ু. ইহাই আমরা মনে' 

করি। ভগঝনই সকল যতকর্ম্বের মূল; সকণ সতকর্ম্বের সহিহ্ই স্িনি ওতঃপ্রোত, 

বিছ্ামান। জ্ঞান ভক্তি ৰ সত্বত্বব যাঁহা পাইবার কাননায়ই মানুষ সতকর্খ্ট করুক, 
ভগবানই সে সকলের মুল, এই লক্ষ্যে অগ্রনর হইয়হ ষষ্ট মন্ত্রে বহিরস্তঃগুদ্ধিতে 

ভগবৎ্প্রাপ্তির কামন| প্রকাশ পাইয়/ছে। বহিঃরন্তঃশ্ুদ্ধি সেই সময়ই সম্ভবপর হয়, যখন 

অন্তরের পাপরাশি দূরীভূত হইয়। হৃদয়, নির্মলভ[ব ধারথ করে। সঞ্তাব শুদ্ধসত্ব-সত্তাবপূর্ণ 

বদয়েই অধিষ্ঠিত্র হয়। সেই গুদরেই ভগবানের অধিষ্ট।ন॥ অন্তর হইতে €সই শুদ্কসত্বভাব, 

অপনোদিত্ না হয়, পরস্ত সে ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, পাইতে থাঁকে য--ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবেরই 

অভিব্যক্তি দেখি। চতুর্থ মন্ত্রে সপ্তাব-সৎগ্রবৃত্তি-াত্ের কামনা, পঞ্চম মন্ত্রে বহিঃরস্তঃশুদ্ধির 

অন্কল্প এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে সন্তাব-স্বৃত্তি পরিবৃদ্ধির উদ্বেখনা পর পর বর্তনান বলিয়াই মনে করি।, 

সপ্তম মন্ত্র নবনীত বা! স্বৃতকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়ছে-্-ভা্য পাঠে তাহাই উপলকি, 

হয়। তৃদনুস[রে মন্ত্রের অর্থ হয়_-হ নবনীত 1 গোহুগ্ধ হইতে তমার উৎপত্ত। তুমি 
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নিগ্চতারপ তেজ ধারণ কর। অতএব তুমি আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান কর।” ভাষ্যে ব্রঙ্মবর্চটসং 
পদ আছে। এ পদে কর্মপাধনভূত তেজ বুঝাইতেছে। আমাদিগের মতে, মন্ত্রে কর্্মশ্তি- 

লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়ছে) এবং দেই কর্ম-শক্তির সহায়তায় দিব্য-দৃষ্টি-লাভের 
আকাজ্ষ! বর্তমান জ্ঞনিকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণনূপে নিয়োজিত করিতে পারা 

যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানদেবকে সক্ষোধন করিয়। বলা হইয়াছে,_“হে 

জ্ঞানদেব ! তুমি মহীনাং পয়োহসি” অর্থাৎ তুমিই জগতের পক্ষে অমৃতন্বরূপ হও।” তার 
পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তগবানকে জ্ঞানময় বলিয়া সাধকের উপলব্ধি জন্মায়, তিনি নেই জ্ঞান- 
ময়ের নিকট জানজ্যোতি?-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন,_“হে জ্ঞানময় ভগবন্! 

আপনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন|” 

এই মন্ত্রের সহিত পরবর্তী অষ্টম ( “বুত্রস্ত কনীনিকা” প্রভৃতি ) মন্ত্রের সন্বপ্ধ সৃচনা কর! 

হয়। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র দুইটা তাই বিভিন্ন কার্ধ) নিযুক্ত হইলেও একই যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রযুক্ত 

হইয়া থাকে। সপ্তম মন্ত্রে প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্বভাগে কুশের উপর দীড়াইয়া, নবনীতে 
(নবনী) গ্রহণ পূর্বক তদ্ারা মস্তক হইতে পাদ পর্যযস্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ ( অন্থুলিপ্ত ) 
করিতে হয়। দেই অনুলেপনাস্তর অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণে ( যজ্বদানকে ) চক্ষুদ্বয়ে ত্রিককুদ 
পর্বতে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল ) অথবা! তাহার অভাবে অন্ত অঞ্জন গ্রহণ করার বিধি 

আছে। আশ্চর্যের বিষয়, মন্ত্রে নবনীতের ও অঞ্জনের কোনও উল্লেখ না' থাকিলেও 

ডাষ্যে সে সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্ানুস[রী-ব্য।শ্যা পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়? যথা, -“হে অঞ্জন! তুমি 

বু্সুরের কনীনক হইয়া থাক। অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত ক্ুষঞ্খমণ্ুলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ 

বলিয়৷ তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক! অতএব আমার চক্ষর্দান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা 
গ্রদ।ন কর।, 

এক্ষণে আমাঁদিগের ব্যাখ্যার বিষম আলোচনা! করিতেছি । ছুই মন্ত্রের দ্বারাই ভগবানকে 

সম্বোধন করিয়৷ প্রার্থনার ভাব স্চিত হইয়াছে । নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সপ্ষেধ্য বলিতে 

চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষা বা 
সম্বোধ্--নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই বা দূঢ়তর কি যুক্তি পাওয়। 

যায়? ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বই তাহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলুন, আব অঞ্জনই বলুন, সকল 
দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিযুক্ত হস্তস্থিত নবনীত বা অগ্জনেও তিনি 
বিরাজ করিতেছেন । মুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণে কি অসঙ্গতি 

হয় অথবা কি ভাব্চ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং প্রত্যেক পদার্থে 

ভগবদিভূতি, ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদ্দি মন্ত্রোচ্চারণে সেই সফল পদার্থ 
দেবোদেশে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত ফল ফলে, তাহা দ্বার! যে মোক্ষ- 
ফল অধিগত হয়”এ কথা (বৌধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষন্ন 

বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই সপ্ন ও অষ্টম মন্ত্রের সন্থৌধ্য 
ধলিহ। নির্দেশ করিয়াছ। 
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তায় পর, এখন মন্্্থ পদ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। "মহী” শবের "ধেন। অর্থ 

অপ্রসিদ্ধ এবং “ভূমি অর্থই প্রসিদ্ধ! আমরা “মহী' পদের প্রসিদ্ধ "ভূমি অর্থই গ্রহণ 
করিয়াছি “পয়স শবে “ছুগ্ধী শু “জল” এই ছুই অর্থই অভিধানে গ্রতীত ; “নবনীত/ 
অর্থও লক্ষিত। পয়স শবের দুগ্ধ অর্থই গ্রহণ করুন) আর. জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই 

€ পৃথিবীর ) “মহীনাং রস+ অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও 

পরম্পরায় ) পৃথিবীর ( মহীর ) রস ৰলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ ছুপ্ধ, নবনীত 

ঘা জল--সেই বিশ্বময়েরই রূপাস্তর, সেই ন্নেইময় ভগবানেরই স্নেহকরুণা-স্বরপ। 

দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ীতেও ) ইহা বিঘোধিত হইতেছে।_.য| দেবী সর্ধসৃতেযু ন্নেহরূপেণ 
সংস্থিতা।৮ অতএব হে দেব! অপনি এই পৃথিবীর জলম্বরূপ-_-এই ভূমিমগুলের রস- 
স্বরূপ__-এই ভূভাগের ছুপ্ধ ঘা মবনীত-স্বরূপ-_এতদুক্তিতে সকল দিকে সকল ভাবই 
রক্ষা হয়। মন্ত্র তাই বিঘোষিত করিয়াছে, 'মহীনাং পয়োসি' । হে দেব! আপনি 
যেমন স্নেহরূপী, তেমনই “বর্চোধা”--তেজোমন্, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার “বর্চস। 
শবে “কান্তি অর্থ গ্রহ করিয়াছেন) কিন্তু 'তেজঃ অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্রের 
পুর্বাংশে দেব! তুমি পয়ো২সি'- শ্নেহময় হওঠ এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; “বর্চোধ। 
অপি” এই অংশে পভুমি ভেজোময়-_জ্ঞানালোক-দানকারী হও”--এইরূপ মর্ম গ্রহণ 

করিলে, একটা নৃতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে তাব আসে,_“হে দেব! তুমি যেমন, 
ন্নহময় হইয়! জলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, দ্বতের দ্বারা, “মহীনাং_ভূঁমির--. 

পৃথিবীর- পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর্দ্র পুষ্ট ও কান্তিময় ভাব সঞ্চার ক্স; তেমনই “তেজোময়! 
হইয়া, তেজের ছ্বারা-_স্ঞানালোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও 1 
স্তাই প্রার্থনা হইতেছে--“বর্চো ময়ি ধেহি।, 

অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরন করিয়'ছি। এ মন্ত্রেও 
সেই একই ভাৰ উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের “বৃত্রঁ শবে “অজ্ঞানতানূপ অথবা বহিরস্তঃশত্ররূপ 
অনুর, অর্থ গ্রহণ কর! হইয়াছে) “বুত্র নামক অনস্থুর' অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা 
মনে করি,_-বৃত্র অন্থর' অপেক্ষা, যে অন্থুর ( অজ্ঞান বা বহিরস্তঃশবরুবূপ ) নিত্য-সহচর। 
'অহরহঃ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও পরায় করিতে চেষ্টা 

করিতেছে, সেই অন্গরই এ মন্ত্রপ্রতিপাছ্থ “বৃত্র“ । আবরণার্থক “ক ধাতু নিষ্পনন 'বৃত্র' শবে 

উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি । 
এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। “হে অঞ্জন! (অধ্যান্ৃত ) তুমি 
বৃত্রস্ত কনীনকাহসি+-_বৃত্রাস্থরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও”,__ভাষ্যকারের এইরূপ 

উক্তির যৌন্তিকত সম্বন্ধে সুবীগণ বিচার করিবনে। অঞ্জন বৃত্রান্তরের কেন, আমাদিগেরও 
তো নেত্রাভরণ হইতে পারে! আর বৃত্রান্থরের চচক্ষুষ্পা, দৃষ্টিশক্তিগ্রদ হইলে আমাদিগের 
সম্বন্ধেও চ্ষুপ্রদ হইবে, - এ বিষয়ের গুঢ়-তত্ব যে কি, কিছুই বুবা গেল না। বরং বিষয়টা 
আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অঞ্জন এ মন্ত্রের সম্বোধায নয়) পরস্ত অজ্ঞান- 

বিনাশক, বাহ্ ও আত্তর শত্রুর হস্তা, সেই ভগবানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। তাই মন্ত্রে বলা 
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হইতেছে,_বৃতরস্ত কনীনকীদি'+ *কনীনক* শবে চক্ষুর্গোলক বুবায়। দর্শন-বিষরে 
.কনীনিকা' যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞানত। প্রতৃতি অশ্টুরনীশে ভগবীনও তেমনই শক্তিন্গপ। এই 
তাৎপর্য্যে *কনীঞ্গক” শন্দে অনু নাশের শক স্বরূপ? অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী 
বলিতেছেন,_-"হে দেব?! আপনি অজ্ঞ।নভানাশের বা বহিরস্তঃ-শত্রনাণের শক্তিত্বরপ। আমর! 
অজ্ঞানান্ধ। আপনি “চক্ষুর্পা'--জ্ঞানচক্ষঃপ্রদ হয়েন। তাই প্রার্থনা করি--আপমি আমাদের 
অজ্ঞানতা এবং বাহ শু অস্তর শত্রু খিনাশ করিয়া জানচক্ষঃ প্রদান করুন আমরা 
মনে করি -ইহাই এ মন্ত্রের মন্ধার্থ। 

এই অনুধ্কের নবম ও দশম মন্ত্রে কোন্ কার্যে বিনিযুক্ত, ভাস্কে তাহা স্পটতঃ উল্লিখিত 
হয় নাই। তবে কল্প অন্নুধারে ধুঝা! যায়, একবিংশতি দর্ভপুষ্টালি ( কুশের আঁটি ) এই মন্ত্রের 
দ্বার পবিত্রীকৃত করা হয়| তদনুসাঁষে ভাঙ্যদতে মন্ুদ্য্জের অর্থ হয়) - 

(৯) "হেযজমান! জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মঙ্সোহতিনান্সী দেব তোমাকে শোধন 

রুন। অথবা, শন্দসমূহের অধিপতি সন্বস্বতী অথবা অদিত্যদেব তোমাকে শোধন করুন। 
কিদের দ্বার।? অচ্ছিদ্র পৰিত্রের দ্বারা, সুর্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিভ 
বলিয়৷ বাধু এখানে অচ্ছিত্র পবিত্র; কিম্বা আদিত্য-গুল এস্থলে আচ্ছন্্র পবিত্র ১ (১০) 
“আ(দিত্যরূপ অচ্ছিদ্র পবিত্রের পতি ৰা প্রেধক ও অন্তর্যটামি--পবিত্রপতে] তোমার পূর্বেক্ত 

পবিত্র দ্বারা শুদ্বঘজমানের অভীষ্টসিদ্ধি হউক। যে পোম-যাগান্ুষ্ঠানে কাম্লাবিশিষ্ট হইয়া আমি 

আত্মাকে (দিজেকে ) শুদ্ধ করিডেছি) সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ 

ঘক্জানুষ্ঠনে 'আমার সামর্থ হউক । লবিতাদেবতা ( অন্তর্ধ্যামী ) আমাকে পবিত্র করন্ল। বৃহস্পতি 
'আঘাঁকে পবিত্র ক্করুন ॥ 

এক্ষণে আমর! যে দিক্ দিয়া যেক্ূপভাবে নগ্ত্র-্রয়ের মর্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্দিষয়ের 
অ[লোচনা কর| যাঁইতেছে। স্থী্ণ ত|হার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে 
একই পৃতত্ব-কষামন! মন্্র্বযে বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইতৈছে। প্রথম মন্ত্রে চিত্তস্থ্ধ্য-সম্পাদনে 
পবিভ্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষধ। সাধক স্থিরচিত্তে 
ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,_“চিৎপতিস্বা 
পুনাতু ১ অর্থাৎ-_গহে জ্ঞানাধিপতি! আপনি (আমার চিত্তস্ট্্যে সম্পাদন করিয়! ) 

আমাকে পবিত্র করুন| তাৎপধ্য এই-_“হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত 
ও বিক্ষোতিত। কোনও সময়েই তো তাহা! স্থির ধীর হয় না। এক মুহূর্তের জন্যও তো 

তাহারা আপনার প্রতি সমা্ক্ হয়দা! হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির সৈধ্য ও 
একনিষ্ঠত| বিধান করুন ১ 

তার পর) প্ব|কৃপতিম্বা পুখাতু” মন্ত্রে ওগবদারাধনার ডাব হৃচিত হইয়াছে। বলা 
হইয়াছে "আপনি "বাঁকৃপতিঃ।* আমায় বাকৃশক্তি প্রদান করুন। আপাকে স্তব করিতে 

পারি, সেরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিখিল বাঁক্যের অধিপতি । আমাকে 
সেই সানথ্য প্রদান করুন--যাহাতে আপনার স্তবেপযোগী শ্বপ্প-বাকা উচ্চারণ করিতে 

পারি। আর 'ত্বা পুাতু' অর্থাৎ "আমকে পবিত্র করুম।” ভাষ্যকার এই মন্ত্স্থ 'বাকপতি? 
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শন্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য -করিয়াছেন। “বাকৃপতি' শব্দের লক্ষ্য. যাহাই হউক, উদ্দেশ্ত সেই 
ভগবান্ বলিষা আমরা মনে করি। এই ভাবে এরই শব্দে সেই বাত্বয়াধিদেবকেই আহত করা 
হয়? লাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন? শববাক্যের স্বস্তি হইতে না পারে $ 
তাই তিনি ভগবান্কে 'বাকৃপতি, বলিদ্ন৷ অভিহিত করিতেছেন-_“বাকৃপতির্খী পুনাতু । 

দশম মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে--হে 
“পবিত্রপতে ! আপনি “সবিতা” অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ ) সুতিয়াং আমারও কারণ) 
আমার কার্যেরও আপনিই কারণ। আমি “পবিত্রপৃতস্ত--জ্ঞানপুত আপনার যে স্বরূপ 
(জ্ঞানমগত্ব ) কামনা করিতেছি ) সেই বস্তব যাহাতে আমি পাইতে পারি-_তাছার ছ্বারা যাহাতে 
আমি “পুনে পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। “দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেশ 
সুরধ্যস্ত রশ্মিভিঃ মা গুনাতু” অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র 
করুন ;_-আমাকে জ্ঞানময় করুন। 

নবম মন্ত্রের কয়েকটা শবের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মততৈধ ঘটিয়াছে? 
ভাষ্যকার “সবিতা দেব এই অংশের অন্তর্ধয।মী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক “স্থ 
ধাতু-নিম্পন্ন “সবিতা” শবে “উৎপত্তিকারক* অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমরা তাহা হইতে জগতের 

আদিকারণ--এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান ষে জগতের আদ্দিকারণ, ইহা কেহই 
অস্বীকার করেন না। দিব (ক্রীড়াবাচক ) ধাতু নিষ্পন্ন “দেব শবে ক্রীড়নকর্তী অর্থাৎ 

লীলাময়--এইরূপ অর্থ ই গ্যোতিত হয়। এই মন্ত্রের 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ কুষ্যস্ত রশ্মিভিঃ এই 

ংপ একটু জটিল। ভাস্তকার “অচ্ছিদ্র পবিত্র' বলিতে প্রথমতঃ “বাযু,.অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন 1 
তার পর “দ্ধ বলিয়া "আদিত্যমগ্ডল” অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ ঈ।ড়াইল-_বাধুর দ্বারা 

অথবা আদিত্যমগুলের দ্বার! এবং সুর্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি 
হউন, আর বাকৃপতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন; তাহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজন্ব 
কিছু নাই, অন্তের সাহায্যেই তাহার! যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাম্বের অর্থে এইরূপ 
ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটা হ্ৃদয়ঙ্গম হয়, আমর সেই ভাবই গ্রহণ 
করিয়াছি। ক্ষধ্য জ্ঞানদেব। তাহার রশ্মি জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ 
অচ্ছিদ্র ও পবিত্র । “অচ্ছিত্রেণ পবিভ্রেণ-_-এস্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। 

এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল--অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
সতত-স্থায়ী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্দাপ্ত 
করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কাধ্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাহার নিজ সম্পত্তি। অন্যের 
তাহাতে অধিকার নাই। সেজ্ঞানালোৌক-প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ। * 

. *: প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম অন্থ্বাকের প্রথম মন্ত্র-“্দেবো ষঃ সবিতা” 'রশ্মিভিঃ১ 

প্রভৃতি পার্থক্য “বঃ” ও “্বা' শব লংয়া। ত্তিনন মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই. সে-ম্থলে 
এই মন্ত্রের ষে ব্যাখ্যা হইয়াছে, এততপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য । ইসি ভয়ে এখান তাহা 
আর. উদ্ধত করিলাম না। র্ 

রুষ্ণ-য্জুর্বেদ---৪৮ 
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প্রক্ষণে দশম সম্ত্রের সন্ধে আর একটু অনুশীলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 

এখানকার সম্বোধ্য-পদ “পবিভ্রপতে' । শত পদে ভগকান্ উদ্দি্ট। "পবিভ্রপূতন্ত ও 

“তন্ত” এই ছুই পদ উক্ত “তে পঙ্দের বিশেষণ । ভাখ্যকার "তন্ত” পদ বজমানফে উদ্দেশ করিয়া 

.*আতীষ্টং তৃয়াসম্ঠ এই ভুইটী পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। এবং শ্যৎকামঃ পদাত্তগ্ত *্যৎ শবে 
*সোনযাগা নৃষ্ঠান লক্গা করিয়াছেন । তদক্ুসারে তাবর৫থ হয়ছে শুদ্বপালক ! তোসার 

বজনানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্ট পিপ্ধ হউক) এবং যে সোমযাগান্গষ্ঠানে (আমি ) 

কামনাবান্, সেই সৌমধাগানুষ্ঠানে আমি সমূর্ম হই আমাদের ব্যাখ্যান্ুসারে এ অংশের 
মর্প,-ছে জজনদেব! আপনি জ্ঞানময়, ইহা সাধকগণ অনুভব করেন। আমি অঙ্জানান্ধ 

ও সাধনাবিহীন! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা! করি। আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ ) যাহাতে 

পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন এবং. অনুগ্রহবিতরণে আমাকে পবিত্র ফরুন |; 
একাদশ মন্ত্রটা অধ্বধূঠযু € খত্বিক-বিশেষ ) যজমানকে পড়াইবেম। ছুই হস্তে শীলাম্পর্শ 

কিয়া মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বৌধায়নে পরিদৃষ্ট হল্স। ভাখ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,.হে দেবগণ | 
'তোমানিগেক্স সন্বপ্ধি এই যজ্ঞে আমরা যেন অবশ্তস্তাবী অনুষ্ঠানপরারণ হইতে পারি। হে 

অজ্ঞসম্বদ্ধি দেবগণ ! কর্মোদদমে তোমাপিগকে আহ্বান করিব বলিয়াই আমরা! এখানে আগমন 
করিয়াছি । মহীধরের ভীষ্যে আার তাৰাস্তর পরিদৃষ্ট হল্স। মহীধযের ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্ধ 
হয়, তাহা এই,_-“হে দ্েবগণ ! আমর! আপনার্দের নিকট বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্রূপে প্রীর্থন। 

ক্ষরিতেছি। কিরূপ হইলে ? আমাদের যন্ত প্রবর্তমান হইলে। হে দেবগণ ! আপনাদিগকে 
আম্লা আব্বা করিতেছি । কি জন্ত ? এই হজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জন্য ; অর্থাৎ যজ্ঞফল 

পাইবার অন্য আপনাদিগক্ষে আহ্বাম কষ্পিতেছি।” 
আমরাও প্রকাঁরাস্তরে মঙ্ত্রে এই ভাঁবই উপলব্ধি করিয়াছি । মঙ্ত্রের অন্তর্গত 'যজ্জীয়াসঃ 

আগুরে' পদখয়ে যজ্ঞফলের কথাই আমর! উপলব্ধি করি। কর্মফল তগবানে সমর্পণেক্গ এবং 
শুভকর্মে শুভফল প্রাপ্তির বিষয় এখানে সুচিত হয়। “সত্যধর্মাণঃ১ বলিতে “সত্যের 

বিজ্ঞাপক' অর্থাৎ ভগবংপ্রাপক অর্থই স্ুসঙ্গত। সংকর্মানুষ্ঠানের উদ্দেগ্তই ভগবৎগ্রাপ্তি। 

তাই সে কর্ম 'সত্যধর্্মাণং ।» “অধ্বর়+ বা "যজ্ঞ শবেক্ অর্থে আমরা দর্শপৌর্ঘমাস বা সোমযাগ 
বলিতে চাহি মা। আমাদের মতে যে যন্ত ত্রিবিধছুঃখনিবৃত্তির মূল, ধে যজ্ঞ পরম-নুখের 
নিদ্দান, সেই আত্মোদবোধলরপ মালস-বযজ্ঞই--এই "অধ্বর” বা “যজ্ঞ, শবে স্বোতনা করিতেছে । 

মাদব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আবিভৌতিক-- এই ত্রিবিধ ছুঃখ-জআলামালায় অহরহঃ 
সংদহামান | যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয়) যে কাধ্য করিলে পরমার নিত্য-স্খ আনন 

ব৷ মুক্তি লাভ কর! ধায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রবত্বপর হয়। তৎপ্রাপ্তির আশায় 
দর্শপৌর্ণমাস বজ্ঞই করুন আর সোমযাগানুষ্ঠানই ফরুম, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্বোধন ( তত্ত- 
জ্ঞান) না হইলে--সহত জন্মে সহম্রবংসরব্যাপী এই দর্শ-যাগাঁদিতেও সেই পরমার্থ-তবব- লাভ, 
হইবে ন!। তাই মন্ত্রের 'অধ্বর' বা “যজ পদে সেই আত্মোহোধন-ধজ্জের বা মানস-যজ্জের তাৰ 
প্রকাশ ফরিতেছে। মন্ত্র ব্যস্ত করিতেছেন--মানব ! তোমায় মন অতীব চঞ্চল, অতি 
অসংযত। িঞ্চলং হি মন; কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।' তাই প্রথমে চিত্ত স্থির কর, তাহার 
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চালা দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্য জগদীখবরের' কর্ণ প্রবর্থনা কর। তারা পল্প; 

তোমার মানস-বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও ।. চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহত্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও খল, 
পাইবে না। অতএব ভগবানের আনুকুল্য প্রার্থনা কর,-_বজ্ঞানুষ্ঠান' কর,স'ভগবানের স্তব 
কর। করণাবিগ্রহ ভগবান্ ভোমার যজ্তাম্ষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন ৮-তোমার অভী্ 
বসন্ত বিতরণ করিবেন ইহাই মন্ত্রের মর্মার্থ বলিয়া মনে হয়। 

তার পর অন্্বাকের হ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্্ধয়ের বিষয় অনুধাবন, করুন ' ভাষ্যমতে দ্বাদশ মন্ত্র 

ইন্দ্র” সন্বোধনে এবং ত্রয়োদশ ব! শেষ মন্ত্র “আহবনীর” সম্বোবনে প্রযুক্ত হইফ্লাছে, বলিয়া বুঝা 
যার়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে দ্বাদশ (ইন্জরানীপ্রভৃতি ) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দর্গিণ। 

দিকে গন করিয়া শেষ (“স্থং দীক্ষ/ণাং” প্রভৃতি ) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্রশালায় উপবেশন. 

'করিবে। তদনুসারে এ ছুই মন্ত্রের ভাষ্য।মুসারী. য়ে, অর্থ হয়, তাহা এই, ১২শ মন্ত্র) হে ইন্্রাগ্রি: 

দেবর! আপনারা ইহাকে (ধজমানকে ) অবগত হউন ।” (১৩শ মন্ত্র) “হে আহবনীয়'! তুমি 
দীক্ষারপ নিয়মসমূহের পানক হও।, অতএব তৎসমীপে, স্থিত আমাকে পালন কর।” ফলতঃ, 

ক্রিন-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ হওয়! সঙ্গত, ভাষ্তে সেই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে । 

ঘাহা হউক, আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পস্থা অবলম্বন করিয়াছে । আমরা মন্ত্রের সহিত আছবনীয়ঃ 
প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধই দেখি না॥ আসাদের মতে. উভয়, মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত 

হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে কোনও ক্রিগ্-পদই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই মন্ত্রের অর্থ নিফাশনে কথ: 
আদ্লাস স্বীকার করিতে হইয়াছে মন্ত্রের মধ্যে বে শ্রেষ্ঠ ভাবের সমাবেশ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা, 
স্পঠ্ীকৃত হইয়াছে। কর্মহই যে মূল, কর্মের রাই যে মানুষ সংপার-পঙ্কে.নিমজ্জিত হয়, আবার' 

কর্মের প্রভারেই যে সে সংপার-বন্ধন ছিন্ন করে,-মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিতকরিতেছে।. তাই; 
দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,_যে উদ্বোধন যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞের প্রভাকে। 
আমাদিগের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক । সেই কর্মের যে সুফল, তাহাতে আমাদিগের অস্তরো 

জ্ঞান ও ভক্তির সধশর হউক এবং ইছলোকে ও পরলোকে পরমস্থখ অধিগভ,হউক। আর 

সেই কর্দের দ্বারা সন্তাবসশরে কর্মফলের ক্ষয় সাধিত হুইয়া, সর্বকর্মাফল। ভগবানে স্বন্ত হউক 
তাহাই গতি-মুক্তির হেতুভৃত--তাহাই পরমার্থপ্রদ ৮ ফলতঃ, কারমনোবাক্যে ভগবানে কর্শ- 
ফলদমর্পণে ভগবতককপা-ঙ্গাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রশ্ছুট দেখিতে পাই । 

অন্ুবাকের শেষ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক ভগবানকে ই একমাত্র কর্্মফলদ্াতা বলিয়া বুঝিয়া 

তাহাই শুরণ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়ঈছেন। ভগবৎ-ফ্প| ভিন্ন কোনও কর্ম সম্পন্ন হইভে পারে৷ 
না। তিনি সামর্থ্য প্রদান না করিলে-_মানুষের সাধ্য কিযে, দে কর্ণ সম্পাদন করে ॥ 

ফলতঃ, তিনিই কর, তিনি কর্মের নিয়স্তা, তিনিই কর্মফল, আবার তিনিই বর্শাফলদাতা এবং 
কর্্মফলভোক্তা ও গ্রহীতা । এই তাবে জ্রাহাকে বুঝিয়া লইয়া, মানুষ যে, কর্ষেরই অনুষ্ঠান 
করুক না কেন, তাহাতেই সে গুভফল পাইতে পারে অনুবাকের উপসংহারে তাই প্রার্থনা 

জানান হইয়াছে”-হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আরন্ধ কর্ম প্রকুরূপে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হই, আর সেই কর্ণের ফলে; যেন আপনার বসি হইয়। পরাশক্তি 
জাত করিতে পারি ৮ : 



৬৮০. বজুর্ষেবেদ-সংহিতা । [ প্রথম কা, প্রথম অগ্ক |; 

এ হইতে পারে, মনে সংশম্নের উদর, হয়-_সে কর্ম কোম্ কর্ম ?: তগবখসন্সিলনের' 
নহায়ক লে. কর্মের স্ব্ূপ কি:? কেন্.কর্মের প্রভাবে ভগবানের সহিত. সম্মিনন লাধিত 

হয়? বড়.বিষম সমস্ত! সন্দেহ নাই।. কিন্ত শান্ত্র সে.সংশন্ষের নিরশন করিয়। দিয়াছেন । 

শান্তর বলিয়াছেন, “তৎকর্ম্ন, হরিতোষং ষ্চ।” . অর্থাৎ. ঈশ্বরের সম্বন্বযুক্ত- কর্ধের দ্বারাই 
ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায়। যে কর্মে ভগবানের প্রীতি-নাধন হয়, ষে কর্মের সহিত. 
ভগরানের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ ষে কর্ম সৎকর্ম, সেই কর্মহি- কর্ম ।, তগবানের সংশ্বব- 

শূন্য. কর্ম ই অকর্ম্ম। ভগবান বলিয়াছেন, _“মংকর্মকৃন্মং পরমে। সঙ্গরর্জিতঃ 1৮ ইত্যাদি।, 

ভগবছুক্তিতে বুঝিতে পারি-যে কোনও কর্মই কর না কেন, সমস্তুই সেই ত্বাহীতেই অর্পণ 
কর.।- কর্ম ভগবানে সমর্পন করিলেই ভগবানের সহিত অনুষ্ঠাতার সন্বন্ধ স্থাপিত হইতে 

পারে ।, একটু স্থক্ দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগ্বানে সমর্পিত কর্শাই--এককূপ' ভক্তি-বিশেষ।, 
জীবের লক্ষ্য-_মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি বহুবিধা। ভক্তির সাহায্যেই. মুক্তি আধগত হয়।, 
ভক্তিও. কর্ম বটে; তবেসে কর্মে ও সাধারণ কর্মে পার্থক্য এই যে, সে কর্ম ভগবানের 

উদ্দেস্তে নিয়েজিত।. ভক্ত যে ক্র্মাহ করিবেন, সকল কর্্মই ভগবানের উদ্দেশে-_সৃষ্টির 
ফ্তভ-সাধনে_-অনুপ্রাণিত হইবেন। মুক্তি-প্রার্থী: না হইলেও এঁকাস্তিকী ভক্তি প্রভাবে মুক্তি 

আপনিই অধিগত. হয়, ভক্তির এই প্রভাবের বিষয় ভ্রীমস্ভাগবতে কপিলরূপী ভগবানের। 

উত্তিতে.বিশদীকৃত,হইয়[ছে |. কপ্রিলদেব মাত! দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন,-- 
“দেবানাং গুণলিঙানামানুআ্নিক কশ্বণাম্ ॥. 

সন্ব এবৈকমনসো'' বৃত্তীঃ স্বাভাঁবিকী তু যা॥ 
অনিমিত্বা ভাগবতী তক্ভিঃ. সিদ্ধের্গরীয়দী,। 

জরকত্যাশ্ড যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা | 

শ্লোকোজ 'জরয়ত্যাণ্ড যা কোশংঃ প্রস্তুতি, উপমায়ই নিগুঢ় ভার ব্যক্ত হইতেছে। উহাতেই: 
বুঝা যাইতেছে- কেঃনও: পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না). একমাত্র, ভক্তির দ্বারাই মুক্তির! 
অপ্নিকারী হইতে'পার যায়। ভুক্তান্ন-জীর্ণ করিতে .মানুষিক. প্রযত্বের যেমন কোরও আবশ্বরু 

হয়,না, অন্ন যেমন. আপনা-আপনিই জঠরানল-সংযোগে* জীর্নতা, প্রাপ্ত হয়). অন্য কোনও কর্ম 

ব্যতিরেকে প্নেইবূপ একমাত্র. ভূক্তির-সাহায্যেই মুক্ত লাভ হইয়া! থাকে.। অনন্তাভক্তি তাই 
'নৈষ্কর্মত নামেও. অভিহিত, হইয়| থাকে.।. ইচ্ষু-ক্ষেত্রে জল্রসেচনে জলগমন-মার্গের, পার্শস্থ 

তৃণ যেমন স্বতঃই পরিপুষ্ট হয়, ভূণের পরিবর্ধন অন্ত.স্বতন্্র জল-সেচনের যেমন.আবগ্তক হয় না) 
ভক্ভি-প্রভাবে নেইব্ূপ,ক্ার্যাই সাধিত.হয়,-সুক্তি ল[ভের জন্য আঁর স্বতন্ত্র, চেষ্টার. প্রয়ো জর 
হয় না|. এই সর্ব্ব(ভীষ্ট-প্রদায়িনী অনন্তাতক্তি কি.গ্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই মানুষের 

প্রথম ও প্রধান অনুননন্ধিতব্য |: কোন্ পথে কিভাবে অগ্র্দর হইলে, অহেতৃকী বা অনন্তা 

ভক্তি লাভ.হয়, শাস্ত্র তাহা নির্দেশ, কিয় দিয়ছেন। শ্রব্ণমননাদিভক্তির, অল্গ বিশেষ হইলে 
তাহা কর্মপৰবাচ্য।. স্ুত্রাং সেই কর্ণের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি অধিগৃত হয়।, পরিশেষে 

দেই সকুল__স্বরধা . তক্তি_-বখ্ন ফলাতিলয্ষধরিশূন্য হইয়া ভ্গবালের প্রতি, স্তত্ত'হইবে», 
ত্বখ্রই অনস্ঠাতত্ির “কার্য করিবে | তখন সাধক্ কার, মন ও বাক্যের দ্বারা যায়৷ কিছু, 



২ প্রপাঠক, ১ অনুবাক ।]  . কু যজর্েদ-মন্ত্র। ৩৬৮৬ 

অনুঠান করিবেন, মকলই ভগবানের উদ্দেস্তে' অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভান আসিবে, 
সেই ভাবে মনঃশ্রীণ মাতোরার! হইবে, যেভাবে তক্ত 

“ণকায়েন বাচা মনসেন্জি়ৈর্বা বুদ্ধযাত্মনা বানুস্থতঃ শ্বভাবাৎ | 
করোতি যদ্ য সকলং পরশ্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥৮ 

নাক্ধায়ণকে সকল কর্ম সমর করিবেন। তখন ভক্ত যাহা কিছু করিবেন, সকলই, 
ভগরছুন্দেশ্রে নিয়োজিত হইবে৷. তখন তাহার প্রার্থনাই হইবে. 

প্রাতরুখায় সায়াহং সায়াহ্গাৎ প্রাতরস্ততঃ।, 

যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদেব তৰ পৃজনং | 
এই ভাবে এই লক্ষ্যেই মন্ত্রশেষে, প্রথম অন্থুবাকে, প্রার্থনার, স্তনা হইয়াছে বলিয়া। 
মনে করি:|। (১ অষ্টক”_২ প্রপাঠক---১ অন্থরাক )॥. 

রঃ 

ওটি €, পরজাারহারাটি 

দ্বিতীয় মন্্রঃ 

€ গ্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিত্রীক্ষঃ প্রপাঠকঃ।. প্রথমোহমুবাকঃ1))) 

| 
(১ আকৃত্যৈ প্রযুজেধ্গনয়ে স্বাহা ॥ 

' 

(২) মেধাঁয়ৈ মনসেতগ্রষে. স্বাহা' ॥ 

] 

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেহগ্রয়ে স্বাহা' । 

|. ] 
(৪). সরন্বত্যৈ পুষ্জেহগয়ে, স্বাহা। 

| 1: 
(৫) অপে! দেবীর হিতীর্রশ্বশংভূবে) গ্যাবা পৃথিবী, . উর্বস্তরিক্ষং 

এ |] 
 স্ুহস্পতির্নে। হুবিষ। বৃধাতু' স্বাহ!॥ 



৩৮২ বজুর্ধধদসংহিত। ॥ [প্রথম কা,- পথম টক ৯ 

ৃ | 
(৬) বিষে দেবশ্য নেতুর্দর্ো বৃণীত. সখ্যং বিশ্বে রাঘ। 

. ৃ 

ইযুধ্যসি ছ্যন্গং বৃণীত পুষ্যসে স্বাছ! । 

ৃ 
(৭) খক্সাময়োহ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে; 

| 
মা. পাতমাইম্য' যজ্ঞঙ্োদুচ ॥ 

| 
ৰ 

(৮) ইমাং ধিয়৬ শিক্ষমাণস্য ছেব ক্রতুং ছক্ষং বরুণ' স৬. 

| ] | 

শিশাি যযাতি বিশ্ব! ছুরিতা তরেম স্থতন্মীণমধি নাব রুহেম, 

| ] 
(৯) উর্গ্তাঙ্গিরস্যর্আদা। উর্জজং মে যচ্ছ॥ 

(১০) পাহি মা মা মা. হি সীঃ। 

] | ] 
১১) বিষ্ঠোঃ শশ্মীসি শশ্দ ষক্জমানস্ত শশ্ঈ মো 

য্চই নক্ষত্রাণা২ মাঙতীকাশাহ পাহি। 

| 1 ॥ 
(১২) ইন্্রন্ত যোনিরসি মা মা হি৬লীঃ। 

] ] 

(১৩ কষ্ধে স্ব! হসন্যায়ৈ ৷ (১৪) হপিগলাহ্যন্তোষধীত্যং 



বপ্রপার্ক, ১ অনুধাক'।] সি যজুবেধদ-অন্ত্র 1 ৬৮৪ 

1 1 
১৫) সুগস্থা দেবী বনস্পতিরর্ধো মা পাহ্োদৃচঃ। 

1 | 
(১৬) বাং জং মনসা! বাহ! াবাপৃথিবীভ্যা. 

| | 
(১৭) দাদার রন স্বাহা যর্ং বাতাদা রভে ॥২॥ 

ঙঁ ডু 
রী 

পদ-পাঠং | 

1 টু | | | 
(১) আকৃত্যা ইত্যা--কুত্যে । গ্রধুজ ইতি গ্র-_যুজে। অগয়ে। শ্থাহা। 

|. : 1 ও | | | 
(২) ষেধায়ৈ। মনসে+ অগ্যয়ে। স্বাহাঁ। (৩) দীক্ষায়ৈ। তপসে। আগ্য়ে। ম্বাহা। 

রাঃ গজের হজ ৮০০ 
৪ 

1 | 
(৪) সরস্বত্যৈ। পুষে। অগ্রয়ে। ম্বাহা। 

1 | ] 
(৫) আপঃ। দেবী, । বুহতীঃ। বিশ্বশভুব ইতি বিশ্ব -শভুবঃ। গ্াবাপৃথিবী ইতি 

| | | 
ছাবা--পৃথিবী। উরু। অন্তরিক্ষম। রৃহস্পতিঃ। নঃ| 

ৃ 
হবিযা। বুধাতু। স্বাহা। 

1 | | 
(৬) বিশ্বে। দেবন্ত। নেতুং। মর্তঃ। বৃনীতি। সধ্যম। বিশ্বে। রায়। ইযুধালি । 

| । 
ছাদ । বৃণীত। পুস্তসে। স্বাহা। 



৩৮৩ . ধঞ্জু্ের্বদ-সংহিত! 2 

| | |. 
6) খক্সামন্বোরিতাক্-_সাময়োঃ ৷ শিল্পে ইতি। হি. .তে ইত্বি।, বাছু।, এতি | 

ও 

রভে। তে ইতি মা। 
৪০ ৪ গ্ী 

উদৃচ 

| ] 
€৮) ইমাম্। ধিয়ম্। শিক্ষমাণন্ত। 

| 1 1 1 

শিশাবি। বযা। অতীতি। বিশ্বা। ছুরিতেতি ছুই! তরেম। 

| 1 | 

্ প্রথম কা, এম স্টিক । 

| 1 

| | 
পাতম্। এতি অন্ত) বজ্তত্ত। 
০৬ ৯ | ০ 2 

ইত্যুৎ্ ক্চঃ 1 

| 
দেব! ক্রতুম্। দক্ষমূ। ব্রণ? 

| 
সমিতি । 

| 1 
ঈতর্াপর্িতি। স্থু তর্াণম্1 অধীতি। নাবম্। রুহেম 
ছার 

বাজ গ্া। এ 

ৰা 
৯) উর্ক,। অনি। আঙ্গিরসী। উপ ইতুার্ণ যাঃ। উর্জদ্। মে মে। হচ্ছ! 

গজ ১৮ 

(১৯) পাহি। মা। মা। মা। হি৬সীঃ। 

|] | | ূ 
€১১) বিষ্োঃ। শর্মা । দি শর্দ। যজনামহ্য । শর্শ। সি যচ্ছ 

| 
নক্ষত্রাণাম্। মা। 

| | 
১২) ইন্জন্ত। যোনিঃ1 

(১2) সনে থা) 

অভীকাশাৎ। পাহি। 
গু ও ০০, গু রঃ 

অসি। মা। মা। হি৬সীঃ। 

] | 
কা ইতি স্ব সারে । 

| | | 
€৯৪) সুপ্ঠিলাজ্ঞ ইতি চপ ভ্যঃ। সা ওষধীভ্য ইত্যেষবী_ভাট। 

দিতি নি খছট মু 



২ পরপাঠক, ২ অন্বাক |]. কৃষজুবেধ-সনতর। ৬৮৫ 

র | 
(৯২) ছুপস্থা ইতি স্থ--উপস্থাঃ | দেবীঃ। বনম্পতিঃ। উর্ঘধঃ। মী। পাহি ৬ 

| | [| 
এতি। উদৃচ ইত্যুৎ-_খচঃ। 

| | | |." | ূ 
€১৬) শ্বাহা। যজ্ঞম্। মনসা । স্বাহা। গ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি ভ্যাবা--পৃথিবীভ্যাম্। 

ূ 7 | | |. 
€১৭) স্বাহা। উরোঃ। অন্তরিক্ষাৎ। স্বাহাঁ। যজ্ঞম্। বাতাৎ। এতি। রভে ॥২॥ 

মর্্ান্ুসারিণী ব্যাখ্যা । 

১। 'আকুত্ৈ (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামি ইত্যেবংবিধায় সঙ্কল্পা় তংসিদ্ধ্যর্থমিতি 

ভাঁবঃ, অনু্ঠীয়মানস্ত মাঁনসহজ্ঞস্ত পূর্ণার্থং ইতি ভাবঃ) পপ্রযুজে, (সম্বপ্নসিদ্ধৌ প্রকর্ষেণ 

যোজরতে প্রেরক্ধতে বা ইত্যর্থঃ সিদ্ধিদাতায় ইতি ভাবঃ ) “অগ্রয়ে (জ্ঞানদেবায় ) স্থাহাঠ 

€ইদং সত্বং সমপিতিমস্ত;-__মৃছ তমস্ত জ্ুসিদ্ধমত্ত্ব বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ )। 

২। “মেধায়ৈ' ( ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তল্লাভার্থমিতি ভাব:) “মনসে (মনসোহধিষ্ঠাত্রে ) 
“জগ্নয়ে ( জ্ঞানদেৰায় ) "ম্বাহা (ইদং সত্বং সমর্পিতিমস্ত, সুহৃতমস্ত, ুসিদ্ধমস্ত বা সঃ মম 
উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ )। 

৩। দীক্ষা (ব্রতনিয়মা়, সৎকর্ম্মনিবহায়, তৎসিদ্ধযর্থং ইতি ভাবঃ) 'তপমে (তপঃ- 

শ্বরপায়, লৎকর্শন্বরপায় ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায় ) “স্বাহা! ( ইদং সত্বং সমর্পিতমস্ত, সহ 
হুসিদ্ধমস্ত বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ )। 

৪। “সরস্বত্যৈ' (বাচে, বাকসিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ ) “পুষে (বাগিক্র্িয়পোষকায় ) “অগ্য়ে। 
(জ্ঞানদেবাক়্) “ম্বাহা” (মদীয়মিদং সত্বভাবং সমপ্পিতিমস্ত ; সুভুতমন্ত, স্থসিদ্ধমন্্ ঘা সঃ মম 
উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ )। 

৫। “আপঠ ( অপামধিষ্াত্রযঃ ) গগাবাপৃথিবী' (গ্ঠাবাপৃথ্িব্যোরধিষ্ঠাত্র্যঃ ) “অস্তরিক্ষং) 

( অস্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) “উরো” ( মহত্যঃ) “বৃহতী” ( বৃহত্যঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) “বিশ্বসভূবঃ 

(সকলস্ুখজনরিত্রযঃ ) “দেবী” ( দেববিভূতয়ঃ ) “ন£ (অশ্মান্) “হবিষা ( হৃদগতেন শুদ্ধসত্বেন, 
ভক্তিস্থধয়! ইতি ভাবঃ) “বৃধাতূ* (প্রবর্ধয়স্ত, উদ্বোধয়ন্ত, গৃহ্স্ত বা )। “বৃহস্পতিঃ, ( দেবাধিদেবঃ 

ভগবান) অপি “নঃ (অন্মান) “হবিষা+ (সন্তাবেন, তক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) ্বৃধার্তুঁ 
( প্রবর্ধযতু, অনুগৃন্থাতু ইতি ভাবঃ)। ম্বাহা+ (সঃ শুদ্ধসস্বঃ ভগবতগ্রীতিং জনয়তু ? স্বাহা-মন্ত্রেণ 
তৎসর্ধ্ং ভগবতি সমপয়ামি, স্ুসিহ্ধং সুহুতমন্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ )। 

ইম়ে মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ | . 

_... ক্কঝ-ভূর্বেদ--৪৯ | 



৩৮৬ বজ্র্কেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অকৈ । 

৬। “বিশ্বে (সর্ব ) মর্ত্য£ মেনুষ্যাঃ ) “নেতুঃ ( ফলগ্রাপকত্ত ) “দেবন্ত' ( স্তোতমামন্ত, 

, গ্বপ্ষ্ঠীশকত্য ভগবত; ইত্যর্থ; ) “সখ্যং ( সাহায্যং, আনুকৃঙ্গাং ইত্যর্থঃ) “বৃণীত (প্রার্ঘরত্তে ) 
"বিশ্বে (সর্ব জনাঃ) “রায়ে ( ধনায়, পরমধনায়- জ্ঞানধনায় ইতি ভাবঃ) হইযুধ্যসি' (দেবং 
প্রারথয়স্তি )) পপুষাসে (পোষণায় সত্বভাবলাভার.) “ছ্যান্স, (ভোতিতং, যশোহল্নং সত্বভাবং 
বা) “বৃণীত' (প্রার্থরন্তে )) “ম্বাহা? (এয প্রার্থনা সিধযতু ফলসমন্থিতা তবতু। অশ্মদদুষ্টিতং 

বন্তং নুহতমন্ত ইতি (ভাবঃ)। ভগবম্মহিমাপ্রকাশকোহ্রং মনতঃ। 

৭৭ “হে অস্তব্যা ধিবহিরর্বাধিনবশকৌ দেবৌ-_দেববিভৃতিদ্বয অস্থিনৌ। ইতি ভাবঃ! ঘুবাং 

“ধকৃসাময়োঃ ( তন্নামকদেবয়োঃ, যথা--নিখিলশুদ্বসত্ান্তাং ইতি ভাব.) “শিল্পে ( শিল্পকারিণৌ, 
বআভিহারকে) প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ ) “স্থ৮ (ভবথঃ)) “তে? (তে গ্রসি্ধৌ ) "বাং (যুবাং) 
আরভে” ( আরাঁধয়ামি )) অপিচ, *তে, ( তথাবিধো যুবাং) “অন্ত (আরবন্ত ) গজ্ঞন্ত+ 
নি আত্মোদ্বোধনরপন্ত কর্ধণঃ ইত্যর্থ) *আ৷ উদৃচঃঃ ( সমা্তিপর্য্স্তং ইতি ভাবঃ ) “মা” (মাং) 
“পাতুং (রক্ষতং )$ দেব-দেববিভূতয়োরভেদাৎ দেববিভৃতিক্পি বেদস্তাভিব্যঞকঃ। অতঃ 
.সমারাধিতঃ সন্ আত্মোদ্বোধনপ্্যস্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ1 ৃ 

৮। “দেব (গ্োতমান্, জ্ঞানদায়ক ) "বরুণ (ন্ধেহকারণ্যময় হে বরুপদেব_-ভগবন্ 
ইতি ভাবঃ ) “শিক্ষমীণস্ত” (সৎকর্ধ সাধিতুং ইচ্ছতঃ ইত্যর্থ* _অর্চণাকারিগঃ ইতি ভাবঃ) 

“ইমা (সৎকর্্মবিষয়াং ) “ধিয়ঠ (বুদ্ধিং--উৎপাদনায় ইতি ভাবঃ) দক্ষ (সৎকর্প- 
বেস্তারঃ--ত্বং ইতি ভাবঃ) কক্রতুং ( তৎকর্্--সৎকর্্ম ইতার্থঃ). “সং ( সম্যক্প্রকারেণ ) 
*শিশাধি' (সাধঙ্স-_ক্রতুবিষয়কং জ্ঞানং দা তন্ত ক্রতোঃ পূর্ণতীং সুফলং বা গময় ইতি 
ভাঁবঃ)। অপিচ হে দেব! “বিশ্বাঃ ( বিশ্বানি সর্বশণি ) "ছরিতা” ( ছুরিতানি, পাপানি ইত্যর্থঃ ) 
হয়া” (যেন কর্ধরণা,) “অতি তরেম” ( প্রকুষ্টরূপেণ উত্তীর্ণ ভবেদ) ছুতর্মাণং, (মুখেন 
ত্রাণকারকং ইতি ভাবঃ) “নাবং ( তৎকর্ম্মরূপাং তরণীং ইত্যর্থঃ) “অধি কুহেম? (প্রাপ্ত 
সমর্থাঃ ভবাঁম--বয়মিতি শেষঃ)। সঙ্বল্পমূলকোহরং মন্ত্রঃ! আত্যস্তিকহঃ খনিবৃত্তিং তথ! পরম- 

জুথসাধনং লক্ষমীরুত্য মন্ত্রোংয়ং সম্বল্পং প্রকাশতে। 
[৯ হে ভগবদ্িভূতে | ত্বং “আঙ্গীরসী' ( অঙ্গিরসাং খধীণাং সর্বজনানামিতি ভাব, 
সঘ্বন্ধিনী ) “উর্ক” ( অন্নরসরূপা» সত্বভাৰরূপা ইতি ভাবঃ ) অপিচ “উত্ণন্্দা* ( উর্ণে অরদীয়সী, 
মৃহম্বতাবা ইতি ভাবঃ) “অসি” (ভবসি ); অতঃ “মে” (মাদশে অকিঞ্চনেন্জনে ইত্যর্থঃ ) 
গউর্জ্জং ( অন্নরসৎ, সত্বভাবমিতি ভাবঃ ) “যচ্ছ” ( প্রষচ্ছ ইতি যাবৎ )। 

১*। হে ভগবদ্ধিতৃতে ! ত্বং “মা” (মাং) "পাহি' (রক্ষ, পরিত্রায়ন্ব ইতি ভাবঃ )) “মা, 
( তব শরণাগতং অন্ধুগ্রহপ্রার্থিনং মাং ইতি ভাবঃ) “মা হিংসী৮ (মা নাশর, মাং প্রতি কুটিলা 
বিরূপ! ম! ভব-__মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ )। 

১১। ছে ভগৰদ্িভূতে ! ত্বং “বিষ্টোঃ” ( বিশ্বব্যাপকন্ত, সংকর্ধমনিবহস্ত ইতি ভাবঃ) "শর্মা 
(হুখহেতৃঃ ) “অসি” (ভবমি )) অপিচ তং 'যজমানন্ত' ( সৎকর্মকর্ত,ঃ ) পর্দা ( পরমাশয়ঃ ) 

 তবমি ইজি শেষঃ) অক্থাৎ ত্বং “মে? ( মম--মাং ইতি ভাবঃ ) শরণ ( আশ্রয়ং--পরমন্খং 
ইতি ভাবঃ) “যচ্ছ' (প্রধচ্ছ )।. ততঃ “নক্ষত্রাণাং ( অক্ষীর়মাপানাং সন্তাকানাং ইতি ভাব: ) 



২ প্রপাঠক, ২ অনুবাক |] কৃফ্ণ-বজুর্বেবদ-মন্ত্র। ৩৮৭ 
'অতিকাশাৎ (জতিপ্রকাশাৎ, ক্ষয়াৎ ই্যর্থ; ) “মা! (মাং) “পাহি' ( রক্ষ ; মম সঙ্তারাঃ বথ! 
বিনাশং ন যাস্ত তথা সাধয় ইতি ভাবঃ )। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্র । ৮, 

১২। হে ভগবদ্িভূতে [ ত্বং “ই্ন্ত” ( পরমৈশ্বর্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) “যোনিঃ, 

(গ্রাপ্তিকারণঃ ) "অসি (ভবসি ); অতঃ ত্বং “মা” (মাং) “হিংসীঃ, (মাং গ্রতি কুটিলঃ মা 
ভবতু, বাং না পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ ) 

১৩] হে মম চিতবৃত্তে! “কক, গিনি সোৎকর্ষায় ইতি ভাবঃ) তথা জুসভাবৈ' 

(স্থশস্তলাভায়, যা-_সত্তাবরূপার় শশ্তাদিলন্ায়ে ইত্যর্থঃ ) “ত্বা+ (ত্বাং) নিয়োজামি ইতি শেষঃ। 
১৪। অপিচ হে মম চিত্রবৃত্তে | “ম্ৃপিপ্ললাভ্যঃ, (সুফলসমন্থিতায় ইত্যর্থঃ) “ওষধীভ্যঃ 

( কর্মক্ষয়ায় ) “ত্বা” (ত্বাং) নিক্োজয়ামি ইতি. ভাবঃ। 
১৫। “সুপন্থা” (সংকর্ণঃ মুঠসম্পাদকঃ ইতি ভাবঃ) “বনস্পতি (সংসারারণ্যানাং 

পতিঃ) “দেবঃ, (স্বপ্রকাশঃ ভগবান) “উর্ঘধঃ* (উন্নতঃ, অন্ুকুলঃ সন্ ইতি ভাবঃ) “মা, 
(মাং) নউদৃচঃ” (উত্তরায়া খচঃ পর্বাস্ত যয্থা-_কর্পসমাপ্তি-র্যাস্তং) “গাহি” (রক্ষ, পাপাৎ 
মাং পরিত্রায়স্ব ইতি, ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ঃ। 

১৬। (ক) “মনসা” (চিত্তস্ত ) যজ্ঞ (উদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞং ইত্যর্থঃ ূ শাহ? 
(শ্বাহানামকমিব) প্রাপ্তমর্থামীতি শেষঃ, যদ্বা__লৃছতমন্তিতি ভাবঃ। অথবা, “মনসা+ 
(চিতেন) “যজ্ঞ (দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপং সৎকর্ম) "ম্বাহাঁ (প্রাপ্সোমি, সম্যক্ সাধযিতুং 
সমর্থঃ ভবামি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং ভাবঃ। | 

(খ) অপিচ, সঃ সম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম বা গ্যাবাপৃথিবীভ্যাধ, ( ভূলোকম্বলে কয়োঃ,. 
ব্যাপ্য. ইতার্থ:) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (নুহ্ৃতমন্ত সঃ মম উদ্বোধনযক্ঞঃ )। 

(গ) সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকন্্ম বা, উরোঠ (মহাস্তং, বিস্তীর্ণং) “অস্তরিক্ষাৎ»' 
( অন্তরিক্ষলোকাৎ--অস্তরিক্ষলোকং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ.। "ম্বাহা” (স্থুসিদ্ধং 
বৃভৃতমন্ত্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ )। 

(ঘ) েজ্ঞং ( সঃ মম উদ্বোধনমন্ঞঃ, স্কর্্ম বা) “বাতা ( সব্বভাবাৎ, প্রবর্তকাদ্দিতি 
ভাব) 'আরভে” (তেন প্রবৃত্তঃ. ভবামি ইত্যর্থ:)7 অথবা' সঃ মম উদ্বোধনষজ্ঞঃ “বাতাৎঃ 

( সত্বভাবগ্রভাষেন ইত্যর্থঃ ) “আরভে' (স্ুসিদ্ধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ) স্বাহা” (নুহুতং স্ুুসিদ্ধং 
অন্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্রঃ)। (১ অষ্টক-__২ প্রপাঠকি-৮২ অন্ুবাঁক )। 

ক ঙঁ 
রী 

ব্গানুবাদ । 

১1 'আজার উদ্বোধন যজ্ঞ করিব+--এইরূপ সঙ্কলপ-সিদ্ধির জদ্চ 

( আমার অনুষ্ঠিত মানস যজ্ঞ পরিপুরণার্থে) সম্বল্প-সিদ্ধির প্রযোজক 
( অথব। সিদ্ধি-দাতা) সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে আমার এই সত্ব-ভাক, 
সমর্পিত হউক । (আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ স্থসিদ্ধ ও সুভ হউক )। 



৩৯৮, যজুর্ধবেদ-সংহিত । [প্রথম কাও, প্রথম অগ্ক॥ 

২। ভগবদ্ধিষযয়ে ধারণা-শক্তি-লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা, সেই 

জঞান-দেবের উদ্দেশে ( আমার ) এই সত্তভাব সমর্পিত, হস্তউক। (আমার 

দেই উদ্বোধন যজ্ঞ স্থহুত ও স্ুসিদ্ধ হউক )। 
৩। ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ সতকর্্-সমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃস্বরূপ, সেই 

গীনদেবতার উদ্দেশে (আমার ) এই সম্বভাধ সমর্পিত হউক। ( আমার 

সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ স্থহুত ও স্্সিদ্ধ হউক )। 

781 বাঁক-সিদ্ধির জন্য, বাঁগিক্দ্িয়ের পোষক সেই জ্ঞানদেবতার 

উদ্দেশে (আমার) এই সত্বভাব সমর্পিত হউক । (আমার এই উদ্বোধন- 

যজ্ঞ স্বন্থত ও স্থসিদ্ধ হউক )। 

৫। হে. জলের অথিষ্ঠাত্রী ! হে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী ! হে অস্ত” 

রিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী ! হে মহান্! হে বিশ্বব্যাপক ! হে সকল স্থখের জনযিতা 

দেব-কিভৃতিসমূহ ! আপনারা আমার হৃদগত শুদ্ধদত্ব-ভাঁবকে প্রবন্ধিত 

(উদ্বোধিত) অথবা গ্রহণ করুন। দেবাধিদেব ভগবান আমাদিগকে 

( আমাদিগের সন্তাব ও তক্তি-সুধা ) প্রবদ্ধিত করুন_ গ্রহণ করুন। সেই 

শুদ্ধসত্ত-সপ্ভাব-সমূহ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করুক ।' স্থাহা মন্ত্রের দ্বারা 

তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পন করিতেছি । আমার উদ্বোধন-যজ্জ জুহুত হউক । 
এই মন্ত্রপঞ্চক প্রার্থনামূলক। 

৬। সকল মনুষ্য ফলদাঁতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য )' 

প্রীর্ঘনা করেন। সকলেই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞীন-ধনের জন্য (পরমধন- 

 লীভের নিমিত ) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা! সত্তভাব, প্রার্থনা, করেন। 

পুষ্টির জন্য (সত্তরভাব-লাভের নিমিত্ত) দীন্তিশালী যশঃ অঙ্ক: অথবা সত্বভাব 

 গ্রার্ঘন৷ করেন। স্বাহা অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক ( অথব!॥ 

আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্ুসম্পন্৷ হউক )। 

৭। হে অন্তর্বব্যাধি-বহির্বব্যাধিনীশক দেবাবভূতিদ্য় (অশ্বিনী)! ॥ 

'আঁপনারা ধক ও সাম বেদের (অথবা! নিখিল শুদ্ধসত্ব-ভাবের ) শিল্পী 

অর্থাৎ অভিব্যগ্ক হয়েন ১ সেই প্রদ্দিদ্ধ (সাধকগথের অনুস্ভূত) আপনা- 

দিগের ছুই জনকে আরাধনা,করি। আপনার আমার্দিগের এই আরঙ্ক 

,. আনক্তোদ্বোধন-যজ্জের পরিষমাপ্ত্ি কাল্স পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা, করুন । (ভা 



২ প্রপাঠিক, ২ অনুবাক |] কৃষ্-যভূর্বেদ-মন্ত্র | ৩৪৯ 

এই যে,_দেবত! আর দেববিভূতি অভিন্ন।. সুতরাং আপমারা' ছুই জনও, 
বেদের অভিব্যপ্তক ; অর্থাৎ নিথিল শুদ্ধসত্তপ্রদাতা- আপনারা আমাদিগের' 
কর্তৃক আরাধিত হুইয়। আমাদিগকে রক্ষা করুন )। 

৮1 গ্যোতমান জ্ঞানদায়ক স্লেম্-কারুণ্যময় হে জভ্গবন বরুণদেব !: 

সগুকর্ধাসাধনেচ্ছু অচ্চনাকারীর ( আমার )' সতকর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদনের 
নিমিত্ত সতুকর্ম্নবেত্ত। আপনি ( আমার ) সেই করাকে সম্যক-প্রকারে সাধন 
করুন অর্থাৎ আমাকে কর্ম-বিষয়ুক জ্ঞান প্রদান করিয়। সেই কর্মের পূর্ণতা 
সাধনে শ্রফল প্রদ্দীন করুন | অপিচ, হে দেব !. যে কর্দের দ্বারা সর্ধ্ববিধ 

পাপ (ছুরিত) হইতে প্রকৃষ্টরূপে উতীর্ণ' হইতে পারি, স্থখেত্রাকারী, 
(অথবা! স্বখ-সাধক পরিত্রাণ-বিধায়ক ) সেই কর্মরূপ তরণী যেন প্রাপ্তি হই |! 
(মন্ত্রটী সন্ধপ্প-মূলক। আত্যন্তিক ভুঃখ-নিবৃভিতে পরমনুখ-সাধনের। 
আকাও্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্গত স্কল্লের, লক্ষ্য ) )। রা 

৯।; হে ভগবদ্ধিভৃতে! আপনি অঙ্গিরস' খধিদিগের অর্থাৎ সমস্ত: 

মানবের অন্নরসন্বরূপ, অর্থাৎ সত্ত্ভাবরূপ এবং উর্ণাতস্তর স্যায় মৃহুম্বভাবা! 
হয়েন। স্থৃতরাং মাদুশ, অকিঞ্চন দীনজনে, অন্নরস: অর্থাৎ. সত্বভাব। 
প্রদান করুন। ও 

১০। হে ভগৃবদ্ধিভূতে ! আপনি'আমাকে রক্ষা ( পরিত্রাণ )'করুন ॥ 
আমাকে হিংসা! করিবেন. না' অর্থাৎ আমার প্রতি.কুটিল ঝা রিবূপ হইয়া! 
আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না । | 

১১) হে ভগরদ্বিভূতে! আধনি বিশ্বব্যাপক সতকর্ম-সমূহের অর্থাৎ 
ত্নিমিত্তক সুখের প্রাপ্তি-হেতৃভূত হয়েন.;. অপিচ, আপনি অতকর্কারীর, 

পরম আশ্রয় হয়েন ॥। অতএব: আমাকে আশ্রয়--পরসন্খ প্রদ্ধান করুন ॥ 

তদনন্তর অক্ষীয়মান' সন্ভারসমূহের, ক্ষয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ, | 
আমার সম্ভীবদমূহ যেন বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। 

১২। হেভগবদ্িভূতি! আপনি পরমৈ্ব্্যশীলী ভগবাদের. প্রাপ্তির 
ক্লারণ হয়েন। অতএব আপনি. আগার. প্রতি বিরূপ, হইরেন ন! রথ 
আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। 

১০) হে আমার চিত্রবৃত্তি' :হ্থকর্ষগের অর্থাৎ, উৎবর্াধনের। 



৩৯৪ বভ্বেরদ-সংহিত।?. (প্রথম কা, এখম অষ্টক 

নিমিত্ত এবং ছশত্া-লাভের অর্থাৎ সন্তাব-রূপ সথশস্-প্রাপ্ডির জন্য তোমাকে 

( পরই কর্টে ) নিযুক্ত করিতেছি। 
১৪1 হে আমার চিত্তরৃত্তি! হ্ুফলসমগ্থিত কর্দক্ষয়ের দিমিত্ত 

তোমীকে ( এই কর্দ্ে) নিযুক্ত করিতেছি । 
১৫। সৎকর্টের হুষঠুম্পাদক সংসার-অরণ্যের অধিপতি স্বপ্রকাশ 

ভগৰান ( আমাদিগের প্রতি ) অনুকূল হইয়া' ( আমাদিগের ) আরব্ধ কর্মে 
উত্তরা (শেষ) খক্ পর্য্যস্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পর্য্যস্ত আমাকে ( পাপ 
হইতে ) রক্ষা! করুন। (ভাঁব-এই যে, - সমস্ত পাঁপ' হইতে বিমুক্ত করিয়া 
আমাকে.সগুকর্মের গুভফল প্রদান করুন )। 
১৬) (ক) চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্জকে যেন ম্বাহ! (স্বাহা, নামক 

অগ্নির ) মত প্রাপ্ত হই! অর্থাৎ, সে যজ্ঞ যেন স্থুত হৃসিদ্ধ হয়। অথবা! 
চিত্র দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকর্ম যেন প্রাপ্ত হই। ( ভাব. এই 
যে,--আমার মানস-যজ্ঞ যেন হৃচারুরূপে। সম্পন্ন হয়) । 

(খ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ বা' সৎকর্ম যেন ভূলোক ও স্বর্গলোক 

ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক )। (ভাব এই হিন্পনিনিরারা 

দেববিভূতি-সমুহ অধিগত হয় )। 
(গ) সেই উদ্বোধনরূপা যজ্ঞ ( মানস-যজ্ঞ ). অথবা সহকর্মী যেন: 

মহত-অস্তরিক্ষলোক ( বিশ্ব ) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় ( পাউক )'| (ভাব, এই. 
চটি দ্বার হৃদয়ে সত্বভাব উপজিত চি সেই বিরাট বিশ্বময়ের 
স্বরূপ অবগত হওয়া যাঁয় )। 

(ঘ) দলেই উদ্বোধন-যজ্ঞকে অথবা! সৎকর্শাকে ষেন আমি সত্তবভাব 
হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সত্তভীব সহ্যুত হইয়া আমি যেন সেই কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারি? (অথব! স্বভাব প্রভাবে, আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ 

যেন হুসিদ্ধ হয়)। সেই কার্ধ্য ( আমার মানস-যজ্ঞ ) সিদ্ধ হউক । স্াহ! 

মন্ত্রে তাহাকে" উদ্বোধিত করিতেছি । : (ভাব এই যে, _ধে জ্ঞানময় দেব 
'উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন» যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্ট_এই ভ্রিলোক 

ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সত্তবভাবের দ্বারা অধিগত' করিতে 
সমর্থ হই)। (১ অঞ্টক-_২ প্রপাঠক-_২ অনুবাক )। 



২ প্রপাঠক, ২ অনুযাক।]  ফুঁফ-যভুর্বেদ-ন্তর ৩৯১ 

মন্ত্রভাধাং ( সায়ণাচার্য্যকতং )1 | 

প্রথমানুধাকে প্রাচীনবংশপ্রবেশোইভিছিতঃ$ অথ প্রবিষ্ দীক্ষনিয়মরাপেশ তপসা শরীর- 

্্র্ধী সত্যাং পশ্চান্দসেববজনম্বীকারাদিযোগ্যতেতি দ্বিতীয়ান্গবাকে দীক্ষা! বিধীয়তে। তত্র 
নীক্ষণীয়েষ্টাঘধবরমন্ত্রাণামতিদেশতঃ প্রাপ্তত্বাদীক্ষাহুত্যাদিমন্ত্রা এঘোচান্তে | 

১। "আকৃত্যৈ প্রযুজেগ্রয়ে স্বাহা। ২৭ মেধায়ৈ মনসেহার়ে স্বাহা। ৩। দীক্ষা 
তপসেতগরয়ে স্বাহা। ও । সরন্থত্যে পৃষ্েোযে স্বাহা। €। জাগো দেবীরব'হতীর্ষিশ্বশতুবো 
স্যাবাপৃথিবী উর্ব্বস্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নে! হবিষা বুধাতু স্বাহা! 1” --কন্পঃ--“আজ্াস্থাগ্যাঃ ক্রবেণোপ- 

াতং দীক্ষানতীজ্ুহোতি আকৃত্যৈ প্রযুজে২গরয়ে ন্বাহা মেধায়ৈ মনসেখ্গ্রয়ে শ্বাহা দীক্ষায়ৈ 
তপসেধগ্রয়ে স্বাহা! সরশ্বত্যৈ পুষফ্চেরয়ে স্বাহেত্যথ ক্রচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্ব। করচা পঞ্চমী 
ভুহোতি আপো দেবীব্ হতীর্বিশ্বশভুবো ০০০ ৃস্পতির্মো। হবিষা বৃধাতু 
স্বাহেতি” ইতি 

যজ্ঞং করিষ্যামিত্যেবংবিধো মানস: সন্কল্প আকৃতিঃ1 তংলশ্পূত্ত্যর্থমবিস্েন মাং প্রেরয়তে 

বয়ে হবিরিদং হতমত্তব। শ্রতয়ো ফললাধনযৌর6ধারণাশক্তিশে্মধা। তৎসিদ্ধার্থং মদীয়মনোভি- 
মানিনে বহচয়ে হুতমস্ত্। দীক্ষা ব্রতনিয়ম। তৎসিদ্যুং মদীম্বশরীরতপোভিমানিনে বহে 
হুতমন্ত। মগ্ত্রো্চারণশক্তি সরন্যতী। ততসিদ্বার্থ” বাঁণিক্রিয়পোষকায় বহুত়ে হুতদস্ত। 

বৃহম্পতিরন্মাকং হুবিষা বর্দতাম্। হে আপো ভবত্যোৎপি বর্ধস্তাং। গ্ভাবাপৃথিব্ো বর্ধতাম্। 
বিস্তীর্মস্তরিষ্ষং চ বর্ধতাং। কীদৃশ্ত আপঃ | দেবীর্কৃস্টিরূপেণ ছ্যলোকাদাগতাঃ। বৃহ্তীর্বহলাঃ। 

 বিশ্বশভূবঃ সন্ভপাচনেন সর্বস্ত অগতঃ সন্তং কুর্ববত্যঃ ॥ 
আহ্তীর্বিধত্তে-_"অদীক্ষিত এককাইহুত্যেত্যান্ং ক্রবেণ চতলো! স্থুহোতি দীক্ষিতত্বায় ক্রচা 

গঞধ্চমীং পঞ্চক্ষরা পড্ক্ি: পাঁড্ক্কো! যজ্ঞে! যক্তমেবাবরুদ্ধেঠ ( ষং* কাণ ৬ প্র ১ অৎ২) 

ইতি ॥ প্রথমমন্ত্র আকৃত্যুপযোগমাহ-_“আকৃত্যে প্রযুজেৎগয়ে স্থাহেত্যাহাৎকৃত্যা হি পুরুষে! 
যক্সমভি প্রযুড্ক্তো যজেয়েতি”, ( সং* কা* ৬ প্রৎ ১ অ* ২) ইতি। বদা মনসাংকৃতিভ্তদা 
পুরুষ খতিজামগ্রে যজ্ঞমভিলক্ষ্য যজেয়েতি বাঁচঃ প্রযুূক্তে ॥ স্িতীয়মন্ত্রে মেধোপযোগমাহ-" 
“মেধায়ৈ মনসেহ্য়ে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষে! ঘজ্ঞমভিগচ্ছতি ৮ (সংৎ কষা, 
৬গ্র" ১ অণ২) ইতি। শ্রতয়োঃ ফলদাধনয়োরবিশ্মরণেন ধূতয়োর্খনসা যক্ঞকর্তব্যতাং 

প্রতিপগ্ধতে। তপোভিমানিনো বন্েরনুগ্রহেণ দীক্ষাসি্ধিঃ ম্পষ্টেত্যভিপ্রেতয তৃতীয়মন্ত্রো ন 
ব্যাখ্যাতঃ॥ ততুর্থমন্ত্রে পদবাক্যয়োরর্থমাহ-_“সরস্থত্যে পৃষ্টেখয়ে ম্বাহেত্যাহ বাখৈ সরস্বতী 
পৃথিবী পুষা বাচৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্রযুড্ক্তে” (সং কা* ৬ প্রৎ ১ অণ২)'ইতি। বাচা 
মন্ত্রোচ্চারণসিদ্ধিঃ। * পৃথিব্য যজ্ঞন্ত দেব্যজনবীহ্াদিজ্রব্যসিদ্ধিঃ ॥ পঞ্চমমন্ত্র পূর্বভীগে বছু- 
বিশেষণাভিপ্রায়মাহ--"আপো দেবীর হতীর্কিশ্বশস্কৃব ইত্যাহ ফা বৈ ধর্ষ্যান্তা আপে দেবী- 
বৃহতর্কিশ্বশভূবঃ1” (সং কান ৬ প্র ১ অ০২) ইতি। বর্ষে ভবা বর্ধ্যাঃ॥ বিপক্ষে 

বাধমাহ--“্যদেতদধজুর্ন ক্রয়াদ্দিব্যা আপোংশাস্ত! ইমং লোকমাগচ্ছেযুঃ” (সং কা* ৩ প্র* ১ 
অন ২) ইতি। দিব্্থাদশনিবদগামশাস্ততং নমাপমসত্োকগুপন্তত্যা জলদেবতায়াঃ শান্তি- 
সশ্মাচ্ছাত্তাঃ সথখকারিনয ইতোত। স্বপক্ষমুপসংহরতি --"আগো! দেবী হতীর্কিশ্বশসভুব ইত্যাহা্মা 



শু৯ই য্ুর্ষেদ-সংহিতা1 [এখন কা, প্রথম অসইইক। 

"এবৈনা'লোকাঁর শময়াতি ত্মাচ্ছাস্তা ইং লোকমাগচ্ছস্তি/ (সং, কাঁণ ৬ প্র“ ১ অ* ২) ইতি। 
নত্ন্ত ছিতীক্ষতৃতীয়ভাগমোরুপযোগমাহ-_“স্কাবাপৃথিবী ইত্যাহ গ্ভাবাপৃথিব্যোি যজ্ত উর্ববস্তরিক্ষ- 
মিত্যাহাত্তপ্িক্ষে হি যজ্ঞ৮, ( সং* কষা* ৬ প্রৎ ১ অ*) ইতি। ভূমৌ দেবযজনমন্তরিক্ষেু- 
ষ্টানায় সঞ্চারো দিবি ফলমিতি ধজ্তন্ত লোক্রয়বন্তিত্বং ॥ মন্তরস্ত চতুর্থভাগাভিপ্রানমাহ -" 

প্বৃহষ্পতিরনে! হবিষা বুধাতিত্যাহ ব্রদ্ম বৈ দেবামাং বৃহম্পতির্বঙ্ষণৈবাশ্মৈ ষজ্মমবরুদ্ধে” ( সং 

কা*৬ প্র১ অ২) ইতি দেবানাং মব্যে দৃহম্পতেগু রুত্বেন পঞ্পতরঙ্গত্বরপত্বং ॥ .হুবিষা 
বিধেরিতি শাখাস্তরমন্্রপাঠন্তং নিন্দিত্বা স্বপাঠং প্রশংলতি--যদ্ব্রয়াছিধেরিতি হজ্ঞশ্থাণু- 

মৃচ্ছেত্ ধাত্বিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি” (সংৎ কা ৬ প্র ১ অণ্২) ইতি। বৃহস্পতি- 
বিবধাত্বিত্যুক্তে সত্যভিবৃদ্ধেরস্থচিতত্বাদঘজ্ঞবি্ং যজমানঃ প্রাপুযাছধা ত্িত্যুক্ত্যা তৎপরিহারঃ ॥ 

৬ পবিশ্বে দেবন্ত নেতুন্মর্ত্ো বুণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইবুধাসি ্যুক্ং বুণীত পুস্যসে স্বাহা 
'বৌধায়নঃ--“অপরং চত্ুগৃহীতং গৃহীত্বাংজ্যপূর্ণেন হ্রুচৌদ্গ্রহণং জুহোঁতি বিশ্বে দেবন্ত 
(নেতুর্শর্তে। * বুণীত লখ্যং বিশ্বে রায় ইযুধ্বসি ছ্যন্নং বৃণীত। পুষ্যসে স্বাহেতি” ইতি । 
আপন্তঘঃ-_“ঘাদশগৃহীতেন ক্রচং পুরযিত্বা বিশ্বে দেবন্ত নেতুরিতি পুর্ণাহুতি৬. ষষ্ঠী” ইতি। 

বিশ্বে বিশ্বাত্মকম্ত নেতুর্জগন্লির্বাহকস্ত দেব্ত সখ্যমনুগ্রহং মর্তো মরণবান্যজমানঃ সহসা 
বৃণীত”। তচ্চ নখ্যীদূশেন স্তোত্রেণ লত্যতে। বিশ্বে হে বিশ্বাত্মক রায়ো৷ ধনন্তেযুধ্যসীশিষে। স্বত্ব 
(ত্য) পুষ্াসে ষজ্ঞপোষণায় ছায়ং ধনং যাচেত। ইদং হবিস্তব হুতমন্ত ॥ তমিদমৌদগহণহোমং 
বিধান্তরাখ্যায়িকয়া পদং নির্ধবক্তি--পপ্রজাপতিরধজ্ঞমস্থজত সোহম্মাংস্থ্ঃ পরাউৈৎসপ্রযজুর- 
ক্রীনাত্র সাম তমৃগুদয়চ্ছগ্ৃগ্ুদয়চ্ছত্তদৌদগ,হণত্বং ( সং" কান ৬ প্রৎ ১ অ* ২) ইতি। 
পলায়মানং যজ্ঞপুরুষং গ্রহীতুং প্রজাপতিনা প্রেরিতানাং ভ্রিবিধমন্ত্রপুরুষাণাং মধ্যে বজুঃসাম- 
পুরুষৌ স যজ্ঞঃ প্রকর্ষেণারলীনাদাবৃণোৎ। খখ্দেবতা ভু তং যজ্ঞমুদ্গৃহা ্ বম্মাদেবতৃক্সাধ্য- 
অনুষ্ঠ' নমৌদগ হণং ॥ তদেতছ্বিধত্তে_“খচা জুহোতি যজ্ঞস্তোছত্যৈ” (সং কাণ৬ প্র ১ অণু 

২) ইতি॥ তদীযং ছন্দঃ প্রশংসতি-_“অনুষট পচছননসা মুদয়চছদিত্যাহত্তপমাদনুষ্ট ভা জুহোতি 
যন্দ্রন্তোগত্যৈ” (সং কা* ৬ প্র১অৎ ২) ইতি॥ এতমন্ত্রগতমৃকত্বং ছন্দশ্চ যথা প্রশস্তং 

'তখৈব পদসংখ্যামপি প্রশংসতি--“ঘবাদশ বাৎসবদ্ধাস্থ্যদ়চ্ছল্লিত্যাহস্তত্মান্বাদশভির্বাৎসবন্ধবিদো 
দীক্ষতস্তি” (সং* কা* ৬ প্র“ ১ অ২)ইতি। যথা বস একৈকেন পাশেন প্রবধ্যতে তথা 
বিশ্বে দেবস্তেত্যাদিষু দ্বাদশন্থ পদেঘেকৈকেন পদেন যজ্ঞো বধ্যতেহতস্তানি পদানি ৰাৎসবন্ধানি। 
বৃথসন্তেব বন্ধো বৎসবন্ধঃ॥ তদীয়ানি পদানি যক্তমুদ্গৃহস্তীত্যাঃ. পূর্বেহভিজ্ঞাঃ। তছিদোহ- 
ধ্বর্ধ্যব ইদানীমপি তৈঃ পদৈর্জুহবতি ॥ পুর্বমভিজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যা ছন্দসঃ প্রশংসা কৃতা। ইদানীং 
বাগাস্বকদ্ধেন চ্ছন্দঃ স্ত,য়তে_“সা বা এবর্নষটগ্বাগহষট গ্যষদেতয়্চা দীক্ষয়তি বা চৈবেন৬ সর্বায়া 

দীক্ষয়তি” (স* কা ৬ প্র ১ অন ২)ইতি। অনুষ্ুভো বাস্থিশেষত্বেন বাগৃপত্বং। 
ছন্দোস্তরন্তাপি তৎসমমিতি চেত্রহি প্রসঙ্গে সতি তদপি তথা স্তোতব্যং ॥ লিঙ্গোপভীবনেন মন্ত্র 
ত্ৌতি _-“বিশ্বে দেবন্ত নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্তো বুণীত অখ্যমিত্যাহ পিতৃদেবত্যৈতেন 
বিশ্ব রায় ইযুধ্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যেতেন ছ্যয়ং বৃণীত পুস্যাস ইত্যাহ পৌক্য়েতেন সা বা এবসর্ব- 
দেবভ্যা. বদেতরার্চা দীক্ষত্বৃতি সর্ববাভিরেটৈনং দেবতাভিঙ্দীক্ষরতি” ( মং* কা* ৬ প্র, ১অ* ২) 



২ প্রপাঠক, ২ অনুধাক। কষ্ণ-যউুর্বেবিদ-মন্ত্র ৩৯৬ 

ইতি। প্রথমপাদে লবিতৃপর্ধ্যায়ন্ নেতৃশব্স্ত প্রয়োগেন সাবিত্রত্বং 1 , দ্বিতীয়পাদে মর্তশবেন 
স্ৃতপিতৃন্থচনাৎ পিতৃদেবত্যত্বং। তৃতীয়পাদে বিশ্বশব্বস্ত গ্রয়োগাদৈশখদেবত্বং । চতুর্থপাদে পুষ্যস 
ইত্যুক্তত্বাৎ পৌক্ুত্বং ॥ 

অক্ষরসংখ্যামুপজীব্য স্তৌতি _*সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ভ্রীণি যানি ত্রীণি তান্ যষ্টা- 

বুপয়স্তি যানি চত্বারি তান্তাষ্টৌ যদটাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ব্রিষ্টগ যন্ছাদশাক্ষরা 
তেন জগতী সাবা এবরকসর্বাঁণি চ্ছন্দা৬-সি দে তয়চ্চা দীক্ষয়তি সর্ধবেভিরেবৈনং ছন্দৌোভির্দীক্ষয়তি, 
(সং কাণ ৬ প্রণ ১ অণ২)ইতি। প্রথমং পদমৃচি প্রথমঃ পাদঃ। দ্বিতীয়াদিযু ত্রিষু- 
পাদেঘস্তি গ্রত্যেকমক্ষরগতাষ্টত্বসংখ্যা। দ্বিতীয়পাদে সখিয়মিত্যক্ষরত্রয়েণাষ্টত্বং পুরণীয়ং। 
প্রথমপাদং দ্বেধা বিভজ্য ত্রীণ্যক্ষরাণি তৃতীয়পাদে চত্বারি চতুর্থপ|দে গণনীয়াণি। তথা সতি 

দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপাদা অক্ষরসংখ্যাঁভিগঁয়ত্র্যারদিসমা ইতি ছন্নস্ত্ররসম্পত্তিঃ। গায়ত্র্যাদীনাং 

্রস্াণাং সবনত্রয়ে প্রাধান্তাৎ সর্বচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ ॥ সপ্তসংখ্যামুপজীব্য স্তোতি--“সপ্তাক্ষরং 
প্রথমং পদ৬. সপ্তপদা শক্করী পশবঃ শক্রী পশুনেবাবরুদ্ধে” (সং কাৎ ৬ প্রাণ ১ অন ২) 

ইতি। বিশে দেবস্ত নেতুরিত্যত্র সপ্তাক্ষরাণি। প্রোঘস্মৈ পুরো রথমিত্যন্তাং চ শৰর্য্যামচি 
সপ্তপাদাঃ। শবর্্যাঃ পশুপ্রদত্বাৎ পশুরূপত্বং ॥ অশ্ষজগদ্যবহারসমত্বেন মন্ত্রং স্তৌতি-+ 
“একন্মাদক্ষরাদনাপ্তং প্রথমং পদং ত্মদ্যদ্বাচোহনাপ্তং তন্মনুম্যা উপজীবস্তি পুর্ণয়৷ জুহোতি 

পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাক্্ে ন্যুনয়া জুহোতি নুনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অহ্জত 

প্রজানা৬ স্থষ্ট্যে। (সং, কাণ ৬গ্র*ৎ ১ অণ ২) ইতি। বন্মাদন্তামুচি প্রথমঃ পাদ 
একেনাক্ষরেণ নৃ[নস্তন্নষ্যা বাচঃ স্বরূপমনাপ্তমসম্পূর্ণমুপজীবস্তি। মূলাধার[ছুৎপন্ো বাযুর্মদ্ধ- 
পর্য্যস্তং প্রস্থতো বক্তে, তত্তৎস্থানেষু বর্ণান্থৎপাদয়তি । তিদং বর্ণ। ভিব্যক্তিলক্ষণং বাচশ্চতুর্থং 
পদং। পূর্বাণি তু ত্রীণি ক্ঠাদধ এব রাঢত্বান্নাভিব্যগ্জয়িতুং শক্যন্তে। তথা চাঁংস্ায়তে-_ 
“গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীক়ং বাচো ননুষ্যা বদস্তি ইতি। এতেনী সম্পূর্ণবাগ্যবহার- 
সাম্যং দর্শিতং। কিং চেয়মৃুভ্তরেষু পাদেঘ্ক্ষরপূর্ণা তেন স্ষ্িপূর্ণপ্রজাপতিসাম্যা ত্তৎপ্রাপুয়ে 
ভবতি। প্রথমপাদে ষদক্ষরন্যনত্বং তেন স্ষ্টিশন্তগদ্ধীজস ম্যাৎ প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি ॥ 

৭। “খাকৃসাময়ে।ঃ শিল্পে স্থন্তে বাম। রভে তে মা পাতমাহস্ত যজ্ন্তোদৃচঃ 1” কল্প 

“অথ যজমানায়তনে কৃষ্ণাজিনং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপভৃণাতি তশ্ত শুরুকষেণ সংমৃশতি 

শুরেহস্ষ্ঠো ভবতি কৃষ্ণেহুলিক্কক্সাময়োঃ শিল্পে স্থৃন্তে বামা রভে তে মা পাতমাইস্ত 
যজ্ঞন্তোদৃচ ইতি”, ইতি । “হে শুর্লুকুষ্ে রেখে যুবামৃক্সাময়ো সন্বদ্ধিনী চিত্রে ভবথঃ। এতচ্চ 
্রাঙ্মণে স্পন্থী ভবিষ্যতি। তাদূশৌ তে যুবাং স্পূশামি। অন্ত যক্ঞস্ত যেয়মৃগ্ডত্ুমা তয়োপলক্ষিত। 
যা কর্মসমাপ্তিস্তৎপধ্যস্তং তে যুবাং পালয়তম্॥ ইমং মন্ত্রমব্তারয়নাখ্যায়িকয়৷ শিল্পত্বং 

বিশদয়তি__“থকৃসামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানে কৃষ্ণো!৷ রূপং কৃত্বাৎপক্রম্যাতিষ্ঠতাং 
তেহমন্তত্ত বং বা ইমে উপাবৎগ্ুতঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপামন্্যস্ত তে অহোরাত্রয়ো- 
্হিমানপনিধায় দেবান্ুপাবর্তেতামেষ বাঁ খচো৷ বর্ণে! যচ্ছুরুং কৃষ্ণাজিনন্তৈষ সায়ো যত কৃষ্ং? 

(সং* কান ৬ প্র*১ অত৩) ইতি। খক্পামে দ্েবতে কেনাপি নিমিতেন দেবযজ্ঞার্থ 

মাত্বানমপ্রকাশয়মানে আত্মতিরোধানায় ক্ষ্ণমুগে! ভূত্বা তদীয়ং সম্পূর্ণ রূপং কৃত্বা দেবৈভ্যোহ- 
কৃষ্ণ-যজুর্বেেদ-৫* 



৩৯৪ ঘজ্রবেদ-সংহিতা |. [প্রথম কাণ্ড, প্রধম অকৈ। 
পক্রম্য কচিদগুঢ়ে অতিষ্ঠতাং। দেবা বিচাঁরিতবস্তো। যং পুরুষমিমে ফ্ক্সামে প্রাপ্যতঃ ন 

ইং যজ্ঞফলং প্রা্্যন্ততীতি। দ্বেবাস্ত ধ্নক্সামে রহসি কেলাপ্যুপায়েনোপচ্ছন্দিতবন্তঃ। তে 

উভে অহোরাত্রমহিমানং শুক্লরুষ্ণবর্ণদয়ং স্বকীয়ে মৃগশরীরে স্থাপদ্দিত্বা দেবসমীপমাগচ্ছতীং। 

ক্লষ্ণাজিনভ্ত যচ্ছুকুং স এষ ধ্চা শ্বী্ধতোহছ্ছো। বর্ণ; । যৎ কষ স এষ সায়া স্বীকতো 

রাত্রের; ॥ শিল্পত্বমুপপাগ্থ মন্ত্রং ব্যাচষ্টে_প্থ্ক্সাময়োঃ শিল্পে স্থ ইত্যাহকসামে এবাবরদন্ধে” 

(সং কাত ৬ প্র“ ১ অ* ৩) ইতি॥ ন কেবলমৃক্সামপ্রাপ্তিঃ। কিংত্বহোরাত্রসারপ্রাপ্তি- 
শ্েত্যাহ-_“এষ বা অঙ্ছে। বর্ণো বঙ্ছুরুং কষ্ণাজিনপ্তৈষ রাত্রিয়। যৎ ক্কষ্ং যদেবৈনয়োস্তত্র হ্যত্তং 

তদেবাবরুন্ধে” (সং কাণ৬ প্র১ অ০ ৩) ইতি। এনয়োরহেরাত্রয়োঃ সন্বদ্ধি যৎ সারং 

তত্রর্কসাময়োস্ত ত্তং গুঢ়ং তদপি প্রাঞ্জোতি ॥ বিধত্তে - "রৃষ্ণাঞিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্গণো বা 

এত্রগং বৎ কৃষ্ণাজনং ব্রহ্মণৈবৈনং দ্রীক্ষয়তি” (সং কা ৬ গ্রণ ১ অত ৩) ইতি। বর্গ 

'বেদস্তদ্পত্বং কৃষ্ণা।জনন্ত | ঞ্ককৃসাম শিল্পবাব্িত্বীত্ুপপননং। দীক্ষয়তি কুষ্ণাজিনেন যজমানং 

যোজয়তি॥ যোঞ্জনং দ্বিববং। আস্তীর্ণন্ত কৃষ্ণজিনগ্ত।হরোহণমন্তন্ত কৃষ্ণাজিনন্ত প্রাবরণং 

চ। তত্প্রকীর আপন্তত্বেন দর্শিতঃ - “ককষণীজিনেন যজমানং দীক্ষয়তি দ্বাভ্যাঞ সমস্ত 

দীক্ষেতান্তম্মা৬সাভ্যাং বহিল্লেণমাভ্যাং যগ্থেকং স্তান্দক্ষিণং পূর্বং পাঁদং প্রতিষীব্যেৎ” ইতি ॥ 
৮। “ইমাং ধিয়৬, শিক্ষমীণস্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ স৬. শিশাধি যয়াহতি বিশ্ব 

স্ুরিত। তরেম সুতর্দমাণমধি নাব৬. কুহেম ।৮--কল্পঃঅথ দক্ষিণং জান্বাচ্যাভিসর্পতীমাং 

ধিয়৬, শিক্ষমাণস্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ স৮. শিশাধি যয়াহতি বিশ্ব ছুরিতা তরেম স্ৃত্্বীণ- 

'মধি নাব৬. রুহেমেতি?, ইতি ॥ হে বরুণ দেবেমামগ্রিক্টোমব্ষিগ়াং ধিয়মুপাদদ(নস্ত যজমানস্ত 

সন্বপ্ধিনং দক্ষং সমৃদ্ধমগ্রিষ্টোমং ক্রতুং সংশিশ।ধি সম্যগুপদিশ্ত পারং নয়। বয়মপি পারং গন্তং 

সর্বাণি বিদ্ররূপছুরিতানি যয়া নাবাহত্যন্তং তরেম তাং স্ুখেন তরণে সমর্থ(মিমাং কৃষ্ণাজিন- 

ূপাং নাবমধিরুহেম। মন্্রশ্ত ম্পষ্টার্থতামাহ--ইমাং ধিয্ম৬. শিক্ষমাণস্ত দেবেত্যাহ যথাষজু- 
'রেবৈতৎ৮ (বং কাঁণ ৬ প্র" ১ অণ ৩) ইতি॥ 

৯। “উ্ণন্তাঙ্গিরন্যর্ণঅদ। উজ্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হি৬সীর্বকিষ্ঞোঃ শর্মাদি শর্মম 

যজমানন্ত শন্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রণ।ং মা২তীকাশাৎ পাহি।১৮-_-বৌধায়নঃ-_“প্রদক্ষিণং মেখলাং 

গধ্যস্ততি উগ্ত| দিরস্যমদা উর্জং মে ষচ্ছ প|হি মা মা মা হি৬সীরিতি অথ যজমানং বাসসা 

প্রোরণেতি বিষোও শন্দীসি শন্ম যজনানগ্ত শর্খ মে য্ছেতি বসনস্তাতীকাশেষু যজমানং 

বাচয়তি নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাঁৎ পাহীতি” ইতি ॥ হে মেখলে ত্বদঙ্গিরসাং সম্বন্ধিন্তন্নরসরূপা 

কম্বলবন্মূ ছুরম্ততোহম্নরসং নে প্রবচ্ছ, মাং পালয়, হিংসাং বন্ধনেন বেদনারূপাং মা কুরু। 
হে বস্ত্র ত্বং (বিষ্োোঃ মুখগ্রদমপি, যজনানন্ত সুথং প্রধচ্ছ, মমাপি সুখং প্রষচ্ছ। হে বত 
মাং নক্ষত্র প্রকাশাৎ পাহি। শাখাস্তর[ম্থসারেণ হে উক্ভীষেতি ব্যাখ্যের়ম্ ॥ তদিদং বৌধায়নেন 
মন্ত্ক্রমমনুস্যত্যোক্তম্। আপন্তবস্ত ব্রা্ণক্রমমনুস্থত্য বস্ত্রমেখলয়! পৌর্বাপধ্যমাহ-_“বিষ্োোঃ 
শর্মানীত্যনেন বাসসা দক্ষিণম৬সং যজমানঃ প্রোণুতে, নক্ষত্রাণাং নাহতীকা শাৎ পাহীতি 
শিরঃ, উ্ীষেণ শিরো বেষ্টরত ইতি বাজসনেয়ং, শরময়ী মৌগ্রী বা মেখলা ত্রিৰৃৎপৃথয ন্ততরতঃ- 
পাশা তথ! যঙ্জমানং দীক্ষযতি যোক্ত্রেণ পর্ীমুর্গদীতি'' ইতি। রজ্জুসদৃশী মেখলা1। জটাসদৃশং 



২ প্রপাঠক, ২ অনুবাক | ] কৃষ্ণ-যজুর্ষেবদ-মন্ত্র | ৩১৫ 

যোকৃত্রমূ। বন্্রপ্রাবরণং বিধত্তে--গ্গর্ভো বা এষ যদদীক্ষিত উনং বাঁসঃ পোণুতে তক্মাণর্ভীঃ 

প্রাবৃতা জায়ন্তে” ( সং" কা ৬ প্র“ ১ অণ ৩) ইতি। দীক্ষিতন্ত গর্ভরপত্বং বহ্ব চত্রাঙ্মণে 
প্রপঞ্চিতং-_পুনর্ববা এতমৃত্তিজো গর্ভং কুর্কৃন্তি গং দীক্ষয়ন্তি” ইতি। পটসদৃশং গর্ভবেষ্টন- 

মুন্বং ॥ বিপক্ষে বাধকপুরসরমীচ্ছদনস্তাপনয়নকালং বিধ্তে_-“ন পুরা সোমস্ত ক্রয়াদপোর্থীত 
যৎপুরা সোমস্ ক্রয়াদপোর্থীত গভীঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্থ্যঃ ক্রীতে খোমেইপোণুতে জায়ত 
এব তদথো যথা বসীয়া৬ সং প্রত্যগোণ্তে তাদৃগেব তষ্” (সং কাণ ৬ শ্রৎ ১ অণ ৩) 

ইতি। পোমে জ্রীতে তন্তদৈব জায়তে ততে! বন্ত্রাপনয়নং যুক্তং। কিং চাত্যন্তধনবস্তং 
রাঁজাদিকং প্রতি জনানাং দি্ৃক্ষায়াং পাশ্ব ইৈ্যাষ্টিকাদ্িভিঃ সভ।গ! অ।বরণপটো! যথে।হপনীয়তে 
তাদৃগেব তদিতি দ্রষটব্যম্॥  উ্গন্তা্ষিরসীত্যন্তার্থমাখ্যায়িকয়া দর্শরন্মেখলাং বিধত্তে _- 
“অঙ্গিরসঃ স্তবর্গং লোকং যন্ত উর্জং ব্যতজন্ত ততো যদত্যশিষ্ঠত তে শরা অভবনু্ঠৈ শর! 

যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতুর্জজমেবাবরুন্ধে” € সং" কা ৬ প্রণ ১. অণ ৩) ইতি। অঙ্গিরোনাম- 

কানামৃষীণাং পরম্পরমন্নরসে বিভজ্যমানে যদবশিষ্টং তচ্ছরনামকতৃণবিশেষরপেণা২বিভূতিং তম্মা- 
দুর্গসীত্য|দিমন্ত্র উপপন্নঃ॥ নেখলাবন্ধনপ্রদেশং বিধর্তে্মধ্যতঃ সংনহাতি মধ্যত এবাস্ম! উর্জজং 
দধাতি তম্মান্মধ্যতঃ উর্জা ভূপ্রতে” (শং কাঁণ ৬ প্র ১ অ০৩) ইতি । অস্ত যজমানন্ত 
শরীরমব্যে রসং স্থপয়তি। তন্ম।ৎ সর্ধেহপি মধ্য উদ্। ভূতে রপং ধারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥. প্রকারা- 
স্তরেণ মধ্যদেশং শ্ৌতি-_“উদ্ধং বৈ পুরুষস্ত না্যে মেধ্যমবাচীনমমেধ্যং যন্মধ্যতঃ সংনহাতি, 

মেধ্যং চৈবাস্তাদেধ্যং চ ব্যাবর্তয়তি” (সং কাঁণ ৬ প্রণ ১ অণ ৩.) ইতি॥ শরময়ত্ং 

প্রশংসতি_-“হন্ধে! বুত্রায় বজ্ঞং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ ক্ষ্য্ৃতীয়৬, বথস্তৃতীয়ং যুপস্তৃতীয়ং 

যেইস্তঃ শরা অশীর্যন্ত তে শরা অভবস্তচ্ছরাণাঁড, শবত্বং বজো বৈ শরাঃ ক্ষুৎ খলু বৈ. 
মনুষ্যস্ত ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী' নেখলা ভবঠি বজেশৈব সাক্ষাৎ ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং মধ্যতো২পহতে*” 

(সং কাণ ৬ প্রণ ১ অণ ৩) ইতি। যে বজন্তাত্তঃ শীর্গাঃ ক্ষুদ্রাবয়বাস্তে শরাখ্যাত্বণরূপাঃ 

শর! অভবন্॥ গুণং বিধত্তে-_“ত্রিবৃদ্কবতি ত্রিবৃদ্ধৈ প্রাণজিবৃতমেব প্রাণং মধ্যতো। যজমানে 

দধাতি” (সং কাঁ" ৬ প্র ১ অণ ৩) ইতি। প্রাণাপানব্যানবৃত্তিভিঃ প্রাণস্ত ত্রিগুণত্বং ॥. 

গুণীস্তরং বিধ্তে__“পৃর্থী ভবতি রজ্জুনাং ব্যাবুত্তে” (সং কাণ ৬ প্রণ ১ অ*৩) ইতি 

রজ্জ,ন! হুস্্াণাং খট্াদিস্কিতানাং ॥ “মেখলাযোক্ত্রয়োব্যবস্থাং বিধত্তে_--“মেখলয়া যজমানং' 

দীক্ষয়তি বৌক্তে৭ পত্বীং মিথুনত্বায়/ (সং কাণ ৬ প্রণ ১ অ০্৩), ইতি |, মেখলা যজ- 

মানস্ত স্ত্রী যোক্ত,রূপঃ পত্যাঃ পুমানিতি প্রত্যেকং মিথুনত্বং ॥ 
১৩) এ্হন্ত্রন্ত যোনিরসি মা মা হি৬সীঃ1৮--বৌধাদনঃ“অথান্তৈষা কৃষ্তবিষাণা 

ত্রিবলির্রবা পঞ্চবলির্বা শাঁণ্যা রজ্জা পরিতৃগ্রাং তাং যজমানায় প্রবচ্ছতি_-ইন্ত্রম্ত যোনিরসি' 

মা মা হি৬সীরিতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্াঁতি” ইতি। আ'পত্তম্বো মন্ত্ৈক্যং মেনে ॥ কৃষঃ- 

বিষাণায়। ইন্দ্রযোনিত্বমাখ্যারিকয়া বিশদয়ন্বিধত্তে--“ষযজ্ঞো দক্ষিণামভাধ্যায়তত।/. সমভবত্ব- 
দিন্দ্রোইচায়ৎ সোইমগ্তত যো ঝ৷ ইতো৷ জনিষ্যতে দস ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশত্তন্তা। 
ইন্্র এবাজায়ত সোহমন্ভত যে বৈ মদিতোহপরে। জনিম্ততে দ্ ইদং ভবিষ্যতীতি তন্ত 

অনুযুহা যোনিমাচ্ছিনৎ সা শ্ৃতবশা২ভবত্তৎস্ৃতবশায়ৈ অন্ম তা৬, হস্তে স্তাবেইয়ত তাং মুগেষু 



৩৯৬. যজুর্বের্দ-সংহিতা ॥ [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক । 

সদধাৎ স! কুষ্ধবিষাণাইভবদিজ্ন্ত ঘোনিরসি মা মা হি৬সীতি কৃষ্ণবিষাণাং প্রধচ্ছতি 

ফযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণা সযোনিমিজ্্৬ঞ. সধোনিত্বায়” (সং কাৎ ৬. 
প্র ১ অৎ ৩), ইতি। যজ্জদেবন্ত, দক্ষিণাদেব্যা সহ যোগমিন্ররোহিবগম্য ততে। জাতঃ 

সর্বমিদমৈশ্ব্্যং প্রাপ্সাতীতি নিশ্চিত্য স্বয়মেব দক্ষিণাং প্রবিগ্ত ততোইজায়ত। পুনরপি 

স্বশ্মাদদপরন্তয়৷ জনিষ্যমাণঃ সর্বং প্রাপ্স্যতীতি মত্ত! মাতুর্ষেনিমাচ্ছিনৎ |. সা চ মাতা সকৃতপ্রহ্তা: 
পণ্চাদিযোনিত্বেন' বন্ধ্যাইভবৎ। ততো লোকে পশ্চানষ্টবীজ! সথতবশী! সম্পন্না। ততস্তাং 

যোনিং হস্তে ঝেষযিত্াা পশ্চাদ্বলিভির্যক্তাং তাং যোনিং ক্ৃষচমগেযু নিদধৌ | তত ইপ্নং 

কষ্ণবিষাণা। যজ্ঞস্ত ভোগ্যা যোনির্দক্ষিণায়। অবয়বভূতা যোনিরিন্্রস্ত কারণভূতা, যোনিঃ॥ 
১৩।, “কষে তা ম্সস্তায়. কল্প? পকৃষ্তৈ তব সুসন্তায়। ইতি তয় বেদেলেণষ্ট- 

ুদ্ধত্তিত ইতি। হে লোষ্ট শোভনসস্তোপেত কথ্যর্থং ত্বামুদ্ধন্মি ॥ মন্ত্রামর্থ্ংং দর্শ্তি-_ 
“কৃষ্যৈ তব হুসন্তায়া ইত্যাহ তম্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে” (সংৎ কাঁ৬ প্র০.১ অণ ৩), 

ইতি । নীবারাদয়োইকষ্টপচ্যাঃ ॥ 
১৪। “নক্ুপিপ্পলাভ্যনস্বষবীভ্যঃ।৮-_কল্পঃ-_“্পিপ্ললাভ্যত্বৌষধীভ্য ইত্যর্থে প্রাপ্ত: 

শিরসি কগুয়তে” ইতি। যদা কণু,য়নপ্রয়োজনং প্রসত্বং তদা কগুয়তে। হে শিরন্থাং 
শোভনফলোপেতৌধধ্যর্থ২ কগয়ে। পিপপলণন্বস্থচিতমাহ-_ “ন্পিগ্নলাভ্যন্তৌষধীভ্য ইত্যাহ 
তন্মাদোষধয়ঃ ফলং গৃতৃত্তিঠ (সং* কা* ৬ প্রণৎ ১ অ*৩) ইতি. বিপক্ষবাধপুরঃসরং 

্বয়ং বিধত্তে-বদ্ধস্তেন কণু,য়েত পাষনংভাবুকাঃ প্রজাঃ ক্্ধযৎস্ময়েত নগ্ং ভাবুকাঃ 

কষ্ণবিষাণয়া কঙ্ড য়তেইপিগৃহা ম্ময়তে প্রজানাং গে।পীথায়”* (সং কা ৬. প্রণ ১ অৎ ৩), 

ইতি। পামাখ্যরোগযুক্তা দারিদ্র্যেণ বস্ত্ররহিতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ বিপক্ষবাধপুর্ব্বকং কৃষ্ণবিষাণায়- 

স্যাগং বিধর্তে_“ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কষ্ণবিষাথামবচ্তেদ্যৎ পুরা দক্ষিণাভ্যো, 

নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণানবচ্তেদ্যোনিঃ, প্রজানাং পরাপাতুকা স্তামীতাস্থ দক্ষিণাস্থ চাত্বালে 

কষ্ণবিষাণাং প্রাস্তরতি যোনির্বে যন্তন্ত চাত্বালং যোনি; কৃষ্ণবিষাণা যোনাবেব যোনিং 

দ্রধাতি যজ্ঞম্ত স্রযোনিত্বায়” (সং কা ৬ প্র ১ অণ৩).ইতি। দক্ষিণাভ্যো নেতো- 

দক্ষিণানামৃত্বিগ ভিরপনধনাৎ |. অবচ্তেৎ পরিত্যজে। চাত্বালাদিক্কিয়ান্থপবপতীতি 

চাত্বালনামকা দগর্তীদ্ধিঝিয়ানামুৎপত্তেিধাস্তমানত্বাচ্চাত্বালস্ত যজ্ঞযোনিত্বং ॥ 
১৫. পস্থপন্থা দেবো ধনস্পতিরধেবে1 মা পাহোদৃচত1৮-_বৌবাপনঃ-অথাক্মা উধ্বণ- 

গ্রমৌছুত্বরং দণ্ডং প্রষস্ছতি মুখেন সংগিত৬ স্থপস্থা দেবো বনস্পরতিরধেব্গ মা পাহো- 
দুচ ইত্তি যজমানঃ প্রতিগৃহাতি'” ইতি। আপন্তম্বো মন্ত্রেক্যমাহ--“স্পন্থা' দেবে 
বনম্পতিরিতি তং যজমানঃ প্রতিগৃহ” ইতি। দণ্ডরূপো. বনম্পতিকাধ্যো দেব; হুপস্থাঠ। 

সুটপস্থীয়তেহবষ্টভ্যতে মত্রাবরুণেন প্রৈষকাল ইতি. হুপন্থাঃ। হে তাদৃগ্দণ ত্বমুধ্বস্থিত 
আ সমাগ্ডেম্াং পালয়। যজমানায় দণওপ্রপানং বিধত্তে--“বাখৈ দেবেভ্যে।হপাক্রীমদ্যজ্ঞীয়* 

তিষ্টমান/ সা বনস্প্রতীন্ প্রাবিশৎ সৈঘা বাগ্বনম্পতিষু: বদতি'যা ছুন্দুভৌ যা তৃণবে যা বীগায়।ং 
যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাবরুত্ধে” (সং কাণ৬ প্র* ১ অ৯৪) ইতি।. তৃণঝে 

€বণুই | ক্রমেণ গুণৌ, বিধত্তে-“ওছুন্বরে! ভবত্যুগ্ব। উদুম্বর উর্জজমেবাবকৃদ্ধে মুখেন সংমিভে। 
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ভবতি, মুখত এবান্মা উর্জং দধাঁতি. তন্মানুখত, উর্জজা তুঞ্জভে!” (সং" কাণত প্রণ ১ 
অত ৪) ইতি ॥ ফজমানন্ত দণ্ডত্যাগং বিধত্তে - *ক্রীতে সোমে ধমভ্রাবরুপায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি, 

মৈত্রবরুণো হি. পুরস্তাবৃত্বিগ ভে বাচং বিভজতি তামৃত্িজো যজমানে. প্রতিষ্টাপয়স্তি” 
(ংৎ কা? ৬ প্র“ ১ অন ৪.) ইতি। টৈত্রীধরুণত্তত্র . তত্র প্রৈষৈস্তেভ্য খখিগ ভ্যো 

মন্রান্থিভজতি । তে চ. প্রত্বিজে। যজমানার্থং তান্, মন্ত্রান পঠস্তি। অতে। জৈত্র(বরুণত্ত 

কাগরূপো দণ্ডো যুক্ত ॥ 

১৬। দন্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা। গ্ারাঁপৃথিবীভ্যাড.1৮৮ (১৭) প্বাঙ্বোরোরস্তরিক্ষাৎ স্বাহা 

ষজ্জং বাতাদ। রভে 1, বৌধায়নঃ _-““অথৈনং যক্তন্তাম্বারস্তং বাচক্কতি স্বাহা যজ্ঞং মনসা! স্বাহা' 

স্তাবাপৃথিবীভ্যা৬ স্বাহোরোরস্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ। ইত্তি” ইতি।' আপস্তত্বঃ 

“অথাঙ্ুলীন্তঞতি, স্বাহা ষজ্ঞং মনলেতি, দ্ধে স্বাহা দিক ইতি, দ্বে স্বাহ" পৃথিব্যা ইতি দ্বধে 

স্বাহোরোরস্তর্লিক্ষাদিতি দে. স্কাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ. ইতি. মুস্টী করো'তি বাঁচং যচ্ছতি” ইতি 1 

স্ববাহীশব্দেনাব্যয়েন যথা ব্রাহ্গণমর্থী উপলক্ষণীয়াঃ। মনসা যজ্ঞমভিগচ্ছামি।. ছ্যাঁবাপৃথিব্যো-- 

রস্তরিক্ষে চ যজ্ঞ আশ্রিত: |. সাক্ষা্রেব যজ্ঞং বায়োঃ প্রস।দাঁদারতে |, পোহ্য়মুপলক্ষণপ্রকারঃ ॥” 

তদেতন্দর্শয়তি -*ম্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ ননসা হি পুরুষ যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্ব।হা! গ্বাঝ- 

পৃথিবীভ্যামিত্যাহ গ্াবাপৃথিব্যোহি ষজ্ঞঃ স্বাহোরোরস্তরিক্ষািত্যাহাস্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা 

যজ্ং বাঁতাঁদা 2ভ ইত্যাহায়ং বাব যঃ পবতে স' যজ্ঞস্তমেব সাক্ষাদারভতে” (সং কাৎ ৬. 

প্রণ.১. অণ ৪) ইতি। বাতন্ত ক্রিরাহেতুত্বাদফক্ঞরূপত্বং। অত্র দ্য়োহ্ৃস্তয়োঃ কনিষ্ঠিকামারভ্য 

চতন্থণামস্কলীনাং চতুঙিম্মন্ৈন্ত গ্ভাবঃ | পঞ্চমেন মন্ত্েণাঙ্ুষ্ঠাভ্যাং দৃঢ়মুষ্টিবন্ধৌ বাউ মিয়মশ্চ |. 

তদেতদ্িবত্তে-_“মুষ্টা করোতি বাচং- যতি যজ্ধস্ত ধৃত” ( সং*-কাঁ০.৬ প্রণ ১ অণ ৪) ইতি / 

অপ্রমত্তত্বং যজ্ঞধৃতিঃ ॥ অধ্বর্যোঃ কঞ্িনন্ত্যুৎপাগ্ভ বিনিযুডক্তে-“অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণ ইতি, 

্রিরপা্শ্বাহ্ দেবেভ্য. এবৈনং প্রাহ্. ত্রিরুচ্চৈরভয়েভ্য এবৈনং দেব্মন্ুষ্েভযঃ প্রাহ:” 

(সং কাঁণ ৬ প্রৎ১ অত.৪)। ইতি ॥ স্বীকৃতবাউনিয়মন্ত নক্ষন্রে।দক।ৎ পুর! বিমোকং 

লিষেধতি।. “ন পুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিশ্যজেদম্বত্পুরা নক্ষভ্রেভ্যা বাং বিশ্জেদ্যজ্ঞং 

রিচ্ছিন্দ্যাৎ (সং, কা ৬. প্রৎ ১ অন্৪)॥ 

কালখিশেষে, “ থ্থমোকং বিধত্তে. বিঠ1ককালে চ. বন্তব্যং' কঙ্চিতপ্রেষমন্ত্রমুৎপাদয়তি--. 

উদতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণুতেতি ববচং রিশ্থজতি যজ্জব্রতো বৈ দীক্ষিতো ঘজ্ঞমে বা তি বাচং' 

বিশ্থজতি? (সং কাঁ*.৬' প্রণ১ অন ৪)? ইতি ।' বজ্ঞার্থং স্বীক তং- বাঁ নিয়মানিরূপং ব্রত 

ষ্তাসৌ যজ্ঞব্রতঃ। তথা সত্যস্ত ক্ষীরসম্পাদনপ্রৈয়ন্তা পি যজ্জার্থত্বান্গায়ং বাখ্বিমোকো দোষকারী ॥. 

নক্ষত্রোদয়াৎ পুরা লৌকিকবাগুচ্চারণে প্রায়শ্চিন্তমাহ-_ণ্ষদি, বিস্মজেদ্বৈষওবী মৃচমনুক্রয়াদ্যজ্ঞো! 
বা বধুর্ধজ্ঞেন ষক্স৬. সম্তনোতি” (সং কা” ৬ প্র“ ৯ অণ ৪:)-ইভি। রৈষ্বী বিষ্ণে ত্বং নে 
অন্তম £তি.কেচিৎ। ইদং. বিষ্ণরিত্যন্তে ॥ অত্র রিনিয়োগসংগ্রহঃ-_“আকুত্যে, জুছয়াৎ ষড় ভি 
ঞ্ক্সামেত্যঙ্জিনং স্পশেখ।: ইমামজিনমারোহ্ছেরাত্যুর্গিতি মেখলাং ॥ ১॥ বিষ্গোর্বাস্ত্েগোগুঠিতে; 
তং নক্ষেত্যাবেয়ষ্েক্ছিরঃ। ইন্দ্র দস্তা কৃষ্চশূ্গং কষে. পো্টোন্তিভ্তথা ॥ ২. সুপি কণ্ড নং 

মৃন্ধি হপ দণপ।রগ্রহঃ |. স্বাহাহসুলীদ্ব যোস্ত ধৎ পঞ্চভেদেন বিংশতিঃ0:৩।৮ ইতি । 
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ূ অথ মীমাংস! । 

পঞ্চমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিক্তিতম্--“হঞিদগাদিভিন্দীক্ষা কিং বেষ্ট্যেবোক্তিতঃ জ্রম:ৎ। 
যুক্ত; সংস্কারঃ ইষ্ট্যেব দণ্ড দের্বযঞকত্ৃত:৮ ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে আয়তে--অগ্লাবৈ- 
ফ্বমেকাদশকপাঁলং নির্বপেদদী ক্ষিঘ্যমাণ£” ইতি, অন্যদপি শ্রুতং-দস্তেস দীক্ষয়তি মেখলয়া 
দীক্ষয়তি কৃষ্জাজিনেন দীক্ষয়তি” ইতি। তত্রেনিবদ্দগাদীনামপি সাধনত্বাভিধানাৎ সর্ববরিয়ং 
দীক্ষেতি চেন্মৈম্। ই্টেঃ ক্রিয়ারপত্বাৎ সংস্কারহেতুত্বং যুক্তং। দগ্ডাদয়স্ত দ্রবারূপা ন 
পুরুষং সং্ক৪ং প্রভবস্তি। ন চৈতাবতা দগুযদিবৈয্যং, দীক্ষিতোহযমিত্যভিব্যক্তিরূপন্ত 

দষ্টন্ত প্রয়োজনন্ত সন্তাবাৎ। তন্মাদিষ্ট্যৈব দীক্ষা সিধ্যতি । 

তৃতীক্সাধ্যান্ত সপ্তমপার্দে চিত্তিতম্ -দগ্পীক্ষ1! দক্ষিণা তু শতং দ্বীদশতির্যতম্। ছয়ার্থমুত, 
মুখ্যার্থং সোমস্তেত্যুক্তিসস্তবাৎ ॥ মুখ্যাঙ্গদ্ঘয়গং মৈবং পারম্য্ধ্যবিড়ম্বনা। ৰচনন্ত ন যুক্তাইতঃ 

গ্রধানার্থমিদং স্থিত” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাদক্ষিণে শ্রয়েতে__প্দণ্ডেন দীক্ষয়তি* 
ইতি। *তন্ত দ্বাদশশতং দক্ষিণাঠ ইতি চ। তত্র দীক্ষা মুখ্যাঙ্গয়োরপকরোতি। তথা 

দক্ষিণাইপি। ন.চ বাচ্যং দীক্ষা সোমস্ত দক্ষিণা সোমস্তাতিবাক্যে ফষ্ঠ্। মুখাসঘ্বন্ধ এবাবগম্যতে 

ন ত্বঙ্গসন্বন্ধ ইতি। দীক্ষাদক্ষিণে সাক্ষাৎ সোমেনৈব সম্বপ্ীতাং স সৌম পুনরঙ্গৈঃ সম্বধ্যত 
হতি পরম্পরয়া দীক্ষাদক্ষিণয়োরঙ্গেরপি সম্বন্ধোহস্তি ৷. তন্মাতুভয়র্থং দীক্ষাদিকমিতি প্রাপ্ত 

ব্রমঃ -অব্যবহিতসম্বন্ধা এব ঝষ্ঠ্যা অভিধেয়োহ্থঃ। তদ সম্ভবে তু পরম্পরয়া সম্বন্ধঃ 

কথঝ্িগহেত। ইহ তু তৎসম্তবাৎ পারম্পর্যং ন যুক্তং। তম্মাৎ প্রধানা্৭থং দীক্ষাদিকম | 
চতুর্থাধ্যায়ন্ত দ্বিতীয়পদে চিস্তিতম্-_“মৈত্রাবরুণকে দগুদীনম্ত গ্রতিপত্তিত। । উতার্থকর্ম- 

তাহগ্চোহস্্ ধারণে কতকৃত্যতঃ ॥ যুক্তোপযুক্তসংস্করাহৃপযোক্তব্যসংক্ষিক্ব ॥ স্থিত্বা প্রৈষা- 

স্ুবচনে দণ্ডোহপেক্ষ্যোহর8৫কর্্ম ত২” ইতি,॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রায়তে__ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরণায়, 

দ্ধ প্রধচ্ছতি” ইতি। তদেতদ্দগুদানং প্রতিপত্তিকর্ম । কুতঃ। দণ্তম্ত যজমানধারণেন, 
কতকৃত্যত্বাৎ। যজমানো হ্ধবর্ধ্যণ| দীক্ষা সিদ্ধযর্থং দত্ত দণ্ডমাসোমক্রয়াদ্ধারয়তি। অত. 
এবাইম্াতং_-্দণ্ডেন দীক্ষয়তি”” ইতি “্যদ্দীক্ষিতদণ্ডধ প্রধচ্ছততি” ইতি,চ।. তস্মাদুপযুক্তস্ত 

দন্ত দাঁনং প্রতিপত্তিরিতি চেন্মৈবং। দৃণ্ডে ভবিষ্যদুপযোগন্তাপি সন্তাবাৎ।: যদা মৈত্রাবরুণঃ্ 

স্থিত্বা প্রৈষাননুবক্ষ্যতি তদানীমবলম্বনায় দণ্ডোহপেক্ষিতঃ । অত এবাহয়াতং-_“দতী প্রৈষানন্বাহ 

ইতি। তথা প্রতিপত্ভিরূপাহুপযুক্তসংস্কা রাদর্থকর্মীূপ' উপযোক্ষ্যম[ণঃ সংস্কার 'প্রশস্তঃ । 

উপযোজপ্িতুমেব হি সর্বত্র সংস্কারস্ত গ্রবৃত্তিঃ। উপযুক্তে তু গ্রতিপত্তিরূপন্ত সংস্ক।রন্তাইদরমাত্র- 

পর্যবসাগ্লিত্বেন তৎকার্ষ্যপর্য্যবসানাভাবাদ প্রশস্তত্বম্।, তন্মামমৈত্রাবরণসংক্ক।রায় দগ্ুদানমর্থকর্ম্ম। 
তথ সতি নিরূঢ়পপাবসত্যপি দীক্ষিতে দও সংপাদনশ্তৈতদন্দানং প্রযোজকং। তৃতীয়াধ্যায়স্ত 

দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্--“উক্তিষ্ঠন্ প্রবদ্েদ গ্বীনিত্যাদিকং তথা।, কৃণুত ব্রতমিত্যেবং পঠন্বাচে' 
বিমুঞ্চতে ॥ মন্ত্র বিধেয়ৌ, কালো! ঝ| মন্ত্রীবুখীনমোকয়োঠ বিনিযৌজ্যৌ ন কালন্ত লক্ষণা' 
যুজ্যতে বিধো ॥ মন্তরর্থানন্বয়াত্ত্র তদ্ধিধিনৈ'ব শক্যতে.॥ আগত্যা লক্গপাইপ্যন্ত তেন কালো; 
বিধীয়তে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে সমামনত্তি--“উত্তভিষঠন্াভাত্রীদশ্রীস্বিহর”. ইতি তথা ব্রতং 

ক্বুতেতি বাচং বিস্থজজতি” ইতি । তত্রাহমী্রং সন্বৌধ্যার্মিবিহরণাদিপ্রৈষরূপে। মন্ত্রোংনেন 
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বাক্যেনোখানশেষতযা বিলিযু্্যতে । তথা মুষিং কৃত্বা নিয়মিতবাচে৷ দ্বীক্ষিতন্ত বাখ্বিমোকে 
ব্রতং কৃগুভেতি মন্ত্রো বিনিযুজ্যতে । ন চাত্রোখানবিমোকশবৌ কাললক্ষকৌ তৎকালয়ো- 
বিরধেয়ত্বে সাতি লক্ষণায়া অন্যাধ্যত্বাদিতি প্রাপ্তে রুমঃ -অগ্নিবিহরণপ্রৈষে পয়ঃপানবূপত্রত- 
সম্পাদনপ্রৈষে চান্বিতাবেতৌ মন্ত্র ন তুথানে বাণ্ধিমোকে চ। অতোইংসদর্থয়োর্ষিনিয়োগা- 
সম্ভবাদগত্যা লক্ষণামপ্যঙগীক্কত্য কালো বিধীয়তে ॥ 

অথ ছন্গাঃ। 
'আপো! দেবীরিতি ব্রিপদ| বিরাট । বিশ্বে দেবস্তেত্যসষপ,। ইমা ধিক্মিতি ত্রিষ্প॥ 

ইতি শ্রীনৎসায়ণচারয্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-. 
সংহিতাভাষ্কে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥ 

কী ধাঁ 
ঁ 

মন্ত্রাথ-আ।লোচনা । 
2522 

দ্বিতীয় অনুাকে দীক্ষা-বিধি কথিত হইতেছে। প্রাচীনবংশ শাখাক্স গ্রবেশ করিবার প্রক্তিয়া- 
পদ্ধতি প্রথম অন্থুবাকে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে 1 দীক্ষা-নিয়ম রূপ তপের দ্বারা পূর্বোক্ত 
শালাপ্রবি্ট দীক্ষীভিলাষী ব্যক্তির শরীর-শুদ্ধি সংসাধিত হইলে, দেবযজনে তাহার অধিকার 

জন্মে। তাহার পর তাহার দীক্ষা-বিধি । সুতরাং দীক্ষণীয়-ইষ্টিতে মন্ত্-সমূহের অতিদেশ-প্রযুক্ত 
দীক্ষাছতি-বিষয়ক মন্ত্রসমুহ এই দ্বিতীয় অন্ুবাকে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবম্প্রকার 
'অন্ুত্রমণ করিয়! অনুবাঁকের মন্ত্রসমৃহের অর্থ-নিষ্ষাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

বিনিয়োগ-সংগ্রহে দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্-সমুহের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, নিয়ে 

তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা১-আকৃত্যৈ, প্রভৃতি ছয়টা মন্ত্রে অগ্নিতে প্রথমে আহন্তি 

দিবে। তার পর *খক্পাময়োঃ প্রভৃতি মন্ত্রে কুষ্ণাজিন স্পর্শ করিবার বিধি। “ইমাং ধিয়ং 

প্রভৃতি মন্ত্রে সেই ক্ৃষাজিনের উপর আরোহণ করিয়!, “উ্ন্তাঙ্গিরস্থ্যর্ণআদা/ প্রভৃতি মন্ত্রে 

মেখলা-বন্ধন করিবে । তার পর পবিষ্ঞোঃ শর্দাসি” প্রভৃতি মন্ত্রে উর্ণাতত্ত নির্ষিত বন্ত্র গ্রহণ 

করিয়া, “নক্ষত্রাণাং প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেন অর্থাৎ আবুত করিবার উপদেশ 

প্রদত্ত হইয়াছে। *ইন্ত্রম্ত যোনিরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণসার-মৃগের শূঙ্গ গ্রহণ করিয়া “কষে, 

মন্ত্রে তাহাকে ভূমিতে স্থাপিত করিবে এবং “মুপিপ্ললাত্য* প্রভৃতি মন্ত্রে শিরঃকগুয়ন এবং 
“স্ুপস্থা* প্রভৃতি মন্ত্রে দণ্ডগ্রহণ। তদনস্তর “ম্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা” প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিতে 

আহৃতি প্রদান করিতে হুইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে দ্বিতীয় অনুবাকে বিংশতি-সংখ্যক 

মন্ত্রের সমাবেশ আছে। যাহা হউক, মন্ত্রের এবন্বিধ প্রয়োগ ও বিনিয়োগ অন্নুসারে ভাষ্যকার 
মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন । আমর! একে একে তদ্িষয়ের আলে।চনা করিতেছি। 

তাহাতে বুঝা যাইবে, বিনিয়োগে যে মন্ত্রে ষে প্রক্রিয়া উপলক্ষিত, ভাষ্ে সেই মন্ত্রে তৎ- 

সাধনোপষোগী সেই সামগ্রীই লক্ষিত হুইয়াছে এবং সেই ভাবেই ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনাঁদি 
অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন। 



০৯ ব্ভুর্বেেধ-সংহিতী৭ [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

প্রথম-দৃষ্টিতে এরই অন্ুবাকের প্রথম পাঁচটা মন্ত্র সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইবেও 
ভাবোদ্ধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়) অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্তা উৎপাদন 

করে। ভাম্ে দৃষ্ট হয়-_-এই মন্ত্-পাঁচটা' হোমকার্ধ্যে প্রযুক্ত । প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে ক্রকেন্ 

বারা আজাস্থালি হইতে দীক্ষানুতি প্রদান করিতে হয়। ভান্তানুসারে মন্ত্রের যে অথ প্রচলিত 

আছে, তাহা এই,__“যজ্ঞ করিব- এইরূপ মানস সঙ্বল্প আকুতি বলিয়া অভিহিত। নির্বিক্ষ 
সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তদছুন্দেশ্টে অগ্রিতে এই হবিঃ আহ্ুতি প্রদান করিতেছি । শ্রুতিগত ফল- 

সাধনধারণাশত্তি-মেধা। সেই মেধা সিদ্ির নিমিত্ত আমার মনৌভিমানী অধ্িতে এই হবিঃ 

আহছতি প্রদান করি। ব্রতনিয়ম দীক্ষাপর্দবাচ্য। দীক্গাসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শারীর- 

তপোভিমানী বহিতে এই হবি স্ুহুত হউক । মন্ত্রোচ্চারণশক্তি সরস্বতীপদবাচ্য । তৎ্সিদ্ধির 

নিমিত্ত আমার বাগিন্ভ্িরপোষধক অগ্রিতে এই হবিঃ সুছুত হউক। বৃহস্পতি হবিদ্বাগা 

আমাদিগকে প্রবন্ধিত করুন। হে আপ ! তুমিও আমাদিগকে প্রবন্ধিত কর। গ্যাবাপৃথিবীও 

আমাদিগের পরিবর্ধন-সাধন কক্ষক। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদিগকে প্রবদ্ধিত করুক। 

কিরূপ আপ ? . বুষ্টিরূপে দ্যুলোক হইতে আগত বলিয়! দেবী এবং বহুল $ এবং শন্তপাচন দ্বারা 

জগতে শশ্তবৃদ্ধিকারী। সেই আপ আমাদিগকে প্রবদ্ধিত করুক * 

আমরা যে মন্ত্রার্থ আমনন করিয়াছি, তাহ! আমাদিগের মর্মনুলারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ 

অস্থধাবন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু 

আলোচনা করা যাইতেছে । ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্স্থ “অগ্নি” শবে সাধারণ অগ্রিকেই 
অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এ পদে জ্ঞনাগ্রি (জ্ঞানদেবকে ) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ, 

সোম-যাঁগ বা দর্শপৌণমাস যাগের লৌকিক 'হোম্গ্রি কেবল হবির্ধরব্য ভম্মপাৎ করেন। আর 

জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন-_-জ্ঞানাগ্িঃ সর্বকন্মীণি 

ভ্মসাৎ কুরুতে তথা?” আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া তছুন্দেশ্তটে যাহাঁই অর্পিত 

* এই পাঁচটা মন্ত্র শুক্লষজূর্কেদ-ঘংহিতার ( চতুর্থ অধ্য।য়, সপ্তম কণ্তিক। ) পরিদৃষ্ 
হয়। সেখানে মহীধরকৃত ভাষ্যে মন্ত্রমুহে যে ভাব প্রকাশিত আছে, এস্থলে তাহা 

প্রদান করিতেছি । মহীধরের সেই ভাম্ত অনুসারে এ মন্ত্রপাঁচটাতে যে অর্থ উপলবৰ 

হয়, তাহার একটু পরিচয় নিয়ে দেওয়া যাইতেছে 3 যথা, 

(১) যজ্ত করিব_-এইরপ মানস-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সেই সঙ্কপ্প-দিদ্ধির প্রযোজক 
অগ্রিদেবের উদ্দেশে ইহা সুত হউক। (২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাঁশক্তি-সিদ্ধির জন্য 
মনেইভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুছুত হউক। (৩) ব্রতনিক়ম-সিদ্ধির 

নিমিত্ত মদীয় শারীরতপোহতিমানী অগ্রিদেবের উদ্দেশে (ইহ!) সুন্থত হউক। (৪) 

মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্য বঝ।গিজ্জিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহৃত হউক । 
(৫) হে জলরাশি! হে গ্যাবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অস্তরিক্ষ! তোমাকে এবং 

বুহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি । তাহা সুহুত হউক। কিরূপ জলরাশি? গ্োতদ।ন। 

প্রভূত এবং জগতের সুখজনিকা। 



২ প্রপাঠকি, ৯ অনুবাকি। ] কুষ্ঃ-বজুর্বেবেদ-ন্র 85৯ 

হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞনদেব ভগবানে গিয়া পৌছায়। সুতরাং এই উদরি 

সার্বজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম । মন্ত্র যে কার্যেই বিনিযুক্ত হউক, তাহা 
অর্থ উদ্দার ও সঙ্কীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এস্থানেও অনুবাকের প্রথম মন্তস্থ “আকুত্যৈ, 
পদে, তদনুসারে) "উদ্বোধন ( তত্বজ্ঞ।ন ) যজ্ঞ করিঘ-_-এইরপ সন্বল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। 

মেধা (১ম মন্রস্থ) ও দীক্ষা ( ২য় মন্ত্স্থ ) শকেও সেইরূপ ভাব নিষ্কাশিত কর। হইয়াছে । মেধা 

ভগবদ্ধিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম অর্থাৎ সৎকর্্-নিবহ | প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে 

পাধকের ক্রমোননতির ভ।ব গ্ঠোতিত হইতেছে । প্রথমে কার্য করিবার সঙ্কল্প (মানস - ইচ্ছা) 
জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা ( পুনঃপুনরম্থুণীলন দৃঢ়তা ) হয়) শেষে সেই কর্মের অনুষ্ঠান । 
এখানে “আকৃটত্যি, “মেধায়ৈঃ ও 'দীক্ষায়ৈ' পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই গ্যোতনা করিতেছে। 
ভগবান্ (জ্ঞানদেব ) সর্বময়) বিশ্বাত্|া এবং সর্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে 

তাহ।কে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন, ভগবান্ তাহাকে 

( সাধককে ) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তীহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক 

গাহিয়াছেন__-“যে ভাবে যে ভাব সে ভাবে তারে, তার হে কপাময় এ ভব দুস্তরে |” এক্ষেত্রেও 

'প্রযুজে', “মনসে ও “তপসে”__মগ্নির এই বিশেষণপাত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে । 
সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহ! কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদগত 

সত্বভাব-_ভক্তি জ্ঞান ) "স্বাহা” বলিয়! ভগবানে অর্পণ করিতেছেন । ভাষ্যকার "স্বাহা» পদের 

'নুতমন্ত প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন; কিস্তুকি সুহুত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ 
করেন নাই। মনে হয়_হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া! “হবিঃঃ (ঘ্বতাদি) ভাষ্যকারের 

আহুতির (স্বাহা প্রতিপাঞ্ছে) কর্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে । চতুর্থ মন্ত্রে নকৃসংযম বাক্সিদ্ধির 
ভন্ত বাগিক্ড্িয়পাষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হুইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই 

অভিব্যক্ত করিয়াছেন | 

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্তল স্বর্গ-মর্ত্য-মমন্তরিক্ষ - সর্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা 
উপলব্ধি ও তাহীদিগের উদ্দেশে নিজের সত্ব বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে । আমরা 

'জল+ “ম্যর্গঃ “মত্ত্যত ও “অন্তরিক্ষ* অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্দধিষ্ঠাত “দেব” বাঁ 

দেববিভূতি--এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক বেদের সঙ্গে লৌকিক 

পদার্থের সম্বন্ধ যোজনা না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্ত “উরো”? ও “অস্তরিক্ষ' স্থলে 

বচনশাক্ায় (বছ্বচন স্থানে একবচন ) শ্বীকার করা হইয়াছে । আর “বৃহতাং দেবানীং পতিঃঃ 
এই সদা-।মূলে “বৃহস্পতি” পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিরাছি। অন্তান্ত বিষয়ে ভাষ্যকারের 

সহিত আর কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই 
উপলব্ধ হইবে । তবে পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, গ্যাবাপৃথিবী, উরো, অস্তরিক্ষ, বৃহতীঃ 

বিশ্বশনভুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই “দেবীঃ পদের সম্বন্ধে ওমুক্ত হইয়াছে মনে করিলে” 
মন্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়? তাহাতে বুঝাইত-_সেই দেঁবীগণ কেমন ? 

তীহারা “আপ অর্থাৎ স্নেহসত্বভাবাদিরূপে প্রকাশমানা। তাহারা গ্যোবাপৃথিবী* অর্থাৎ, 

্বর্গস্থ ও জগতন্থ সত্বভাবনিবহের অভ্যস্তরবর্থী ; ইত্যার্দি। এইরূপে এক এক বিভূতিন্ন মধ্য 
কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-_৫১ 



8১হ ধজুবেরদ-সংহিতা। . | প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

দিয়া তীহার| “বিশ্বসস্ভুবঃ” শর্থাৎ সংসারের স্থখজনযিত্রী হইয়া বিগ্তমান্ আষ্টেন মনে করিলে, 

মগ্্রার্থ আঁকতর সরল ও সঙ্গত হইত । তাহাতে ভাব দাড়াইত,--সেই যে দেৰীগণ ব1 দেব- 

বিভূতিসমূহ তাহাদিগকে আমরা আমার্দিগের সব্বভাবসমূহ প্রদান করিতেছি; অর্থাৎ সকল 

বন্ততে নকল কার্যে আমরা সতের অনুসরণ করিতেছি ।, এই ভাবই প্ররুষ্ট ভাৰ নহে কি? 

ষ্ঠ অস্ত্রের (“বিশ্ব দেবন্ত' প্রভৃতি মেয়) ভাবার্থ বিষয়ে ভাষ্কটের সহিত আমাদের অগ্লপই 
মতঘৈধ ঘটিয়াছে। কয়েকটা পদের অর্থ লইয়াই সে মতপরর্থক্য। আমাদের মন্ীনুসারিণী 

ব্যাখ্যা-ৃষ্টে ও প্রচলিত ভাত্া-দৃষ্টে সে বিষয় সহজেই অন্থুমিত হইবে। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের ষে 
অর্থ হয়, তাহ! এই্,--বিশ্বাত্মবক জগানির্বাহক দেবতার সখ্য মঞ্ণবান যজমাল সহসা! কামন। 

করেন। এবক্প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সেই সথিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাত্বুক ধন ও যশ তাহার 

নিকট প্রাপ্ত হয়। আর যজ্ঞপোরণের নিমিত্ত তাহার নিকট ধন প্রার্থনা করে। এই হুবিঃ 

স্ছত হউক ।” ভা্য-দৃষ্টে প্রতীত হয্প,_-এই মন্ত্রটা ওঁদ্গ্রভণ হোম-ক।ধ্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে । 
'চতুগৃহীত গ্রহণ করিয়া আজ্যপূর্ণ ক্রকের দ্বার! এই হোম করিবার বিধি । যাহা হউক, মন্ত্রটাক্ক 

সমুক্তিপথের-একটী স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিম! প্রকাশ 
করিতেছে; বলিতেছে,_-“ভগবান্ লীলাময়। তাহার লীলাচক্রে এই জগং আবন্তিত ও 

পরিবন্তিত হইতেছে তিনি মুক্তির প্রধান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাহার সাহায্য-প্রার্থনা 

করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামন! কপ্সিতেছেন, জ্ঞনার্যা জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার 

'বশপ্রার্থী শঃ চাহিতেছেন। খিনি সাত্বিক হইতে ইচ্ছক, তিনি সব্ব-শাস্তি তক্তি গার্থনা 

করিতেছেন। ভগবান সর্ধাভীষ্টপূরক | চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল 
্ষাননাই পুর্ণ করেন।” মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। 

যে কয়টা পদের অর্থ-বি্ষয়ে ভাষ্যক।রের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষষ়ে 

কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে “দেবস্ত' পদের “দানাদিশুযুক্তস্ত সবিতু* প্রতিবাক্য 
পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পরস্ত “দেব শব্দের মূল দিব. ধাতুতে “ক্রীড়া” অর্থ 
অভিহিত হয়। তদনুসারে এগানে আমর। “লীলাময়” অর্থ গ্রহণ কবিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া 

এক পর্য্যায়ক শব্দ । যাহার লীশলায় এ জগৎ পরিচালিত, তাহার কাছেই সাহাধ্য প্রার্থন 

সঙ্গত. “সখ্য শব্ষে সখিভাব বা সাহাষ্য-_-এক 'আঠিন্ন ভাবই গ্ঠোতিত হয়। * ভাষ্যকার 

*ইষুধ্যসি পদের যে “যাচঞ্গার্থ অভি।হত করিল্নাছেন, আমরাও সেই অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছি। 
এখন মন্ত্রের শেষ “স্বাহা” পদের অর্থ অন্্ধীবন করুন। ভাষ্ে এ পনের কোনও অর্থ প্রকাশিত 

দেখা যায় না। আমরা এ পদে “এষা প্রার্থন! সিধ্যতু,__“আমাদের পূর্বোক্ত প্রার্থনা! পিদ্ধ হউক, 

* শুর্লযন্ূর্ব্বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম কণ্ডিকাঁয় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরের ভাষ্ে 
যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,_-সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুস্ত সবিতা লখিভাব 
( নধ্য ) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিই ধনের জন্য সাবিতাকে প্রার্থন! করেন ও যশ বা অন্ন 
তাহার নিকট কামনা কযেন। কি জন্য? প্রজাপালনের জন্য । যিনি এইরূপ সব্তি 
তাহার উদ্দেশে ইহা সুস্থত হউক ।” 
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অথবা 'অন্মদুনঠিতং যজ্ঞং স্ুহুতমন্ত অর্থাৎ “আমানিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক+-_-এই 

ভাব ব্যক্ত করিয়াছি । 'ম্বাহা/-শবে নিপাত বুঝায়? তাহা হইতে সকল অর্থই গৃহীত হইতে, 

পারে। মন্ত্রের পূর্ববাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে । “ম্বাহা” বলিয়া! সিদ্ধি কামনা করা! 

হুইয়াছে। মঞ্ত্রের এই ভাবই স্ুুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। 

এক্ষণে দ্বিতীয় অন্নুবাকের সর্জন : “খকৃসাময়েঃ প্রভৃতি ) মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 

ভাব্য-ৃষ্টে বুঝ! যায়, এই মন্ত্র উচ্চারণে কৃষ্াজিনদবয়ের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তাই মনে' 

হয়__মগ্রটী কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে পঠিত হয় বলিয়াই ভামষ্যক,€ স্ম্বাধনবূপে “কৃষ্ণাজিন” পদ 

অধ্যাহত করিয়াছেন। আমরা বলি, মন্ত্রযে কাধ্যেই পঠিত হউক, তাহার তাৎ উদার 

বিশ্বজনীন । কর্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সন্বোধ্য হইলেও, ম্দ্ধয়ের মুল পক্ষ্য-সেই আদ্বতীয় 

পরমেশ্বর | প্রার্থনা-_-ভববন্ধনদোঁচনমূলক । ভাঁষ্যের অনুমরণে এই সগ্তম মন্ত্রের ষে অর্থ 

নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,--*হ কৃষ্ণাজিনস্থ শুরু ও কষ রেখা! তোনরা ছুইজন, খগভিমানী 

ও সামাভিমানী দেবতাদ্বয়ের সন্ধে চাতুর্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃণ তোমাদের ছুই জনকে- 
আমিম্পর্শ করিতেছি । তথাধিধ তোমরা ( ছুই জন । আমাকে পালন কর। এই যঞ্জ-সাবক 

যে খক্ উত্তমা, সেই খুকু উপলক্ষিত যে কম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইর|ছি, সেই কগ্যের: 

সমাপ্তি পর্য্যন্ত তে।মর! উভয়ে আমাদের সেই কন্ম্মকে পালন কর ।' 

(খক্ ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্ধয় দ্রেবগণের যক্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পরণ্কানও কারণে। 

কুষ্ণমুগরূপ ধারন করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করত; দূরে কোনও স্থানে'লুক্কারিত, 

ছিলেন। সেই মৃগের চর্ম যে শুরু বর্ণ বিগ্ঠমান, তাহা খক্-স্বরূপ, আর যাহা, কৃষ্চবর্ণ, 

তাহা সামস্বত্রপ। মন্ত্রের সহিত এইরূপ আ্য।ফ্িকা বিদ্ানান )। 

যাহা হউক, আমরা নে পথে যে দিক্ দিয়! মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ কগিলাম, আমাদের, 

ম্দাম্সারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে । আমরা মনে 

করি-_-এ মন্ত্র প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে । “স্থঃ এই দ্বিবচনান্ত ত্রিয়।পদে দ্বিবচনাস্ত, 

কর্তৃপদ ঘ্োতন। করিতেছে । তদনুদারে দেববিভু তি তক্বিদ্বয়কে (আধিব্যাধি-নাশক দেবন্য়কে )' 

আমর! সম্বৌধ্য মনে করিয়াছি । তাহাদের নিকটে প্রার্থনা! জান।ন হইতেছে,__মা পাতমাস্ত 

যজ্ঞস্তোদৃচঃ অর্থাৎ৮_-আমার এই আরন্ধ উদ্বোধন-যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্যাস্ত আমাকে পালন 

করুন; অর্থাৎ হে বহিরিস্তর্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাপিদ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকা্ধ্য 

ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহ।ই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি 

(পীড়া ) বিনাশ করুন।” সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারঘ্বয় কিনূপ? “ধাকসাময়োঃ শিল্পে 
অর্থাৎ খক্ ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যগ্রক। দেবতা ও দেববিভূতি--তত্বতঃ একই 
পদার্থ । বিভৃতি-সমৃষ্টিই দেব বা ভগবান্। ব্যষ্টি তাহার বিভূতি। সুতরাং ভগবদ্ধিভৃতি 
অশ্থিনীকুমারদয়কে খক্ বা সামবেদের অভিবাগ্রক বলা যাইতে পারে। তাহাদিগকে “বামারঙে” 

বলিয়া আরাধনা করি--এই ভাব প্রকাশ কর্ম যাইতে, পারে। ভাষ্যকার “আরভে” পদের 

ল্পৃশীম' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন আরমস্তবাঁচক আপূর্বক. “রভ, ধাতুর স্পর্শ অর্থও, 

লক্ষণামূলক । অ।মরাও ভাবসঙ্গত রক্ষার জন্য লক্গণা-দ্বার। এ বাঁতুর আরাধনা” অর্থ স্বীকার, 
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করিয়াছি । “যজ্ঞ শবের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়। বিশেষ উদ্বেঃবনদ্যজ্ঞ অর্থ 
আমর! গ্রহণ করি। আকাজ্জা-_ভ্গবৎপ্রাপ্তি। কামনা-_আত্মার আত্মসন্মিলন।, তুদেশ্ো। 

যেযাগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আম্মোদ্বোবন ষজ্ঞ ভিন্ন *5 কিহুই হইতে পারে না। 
অষ্টম (“হনাং ধিয়ং প্রভৃতি) মন্ত্র প্রার্থনার ভাব.প্রকাশ করিতেছে । ভান্বানুসারে এই 

মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জামুর ( হাটুর ) দ্বারা কুষ্ণাজিনের উপর আরোহণ ক, ন .41. তাই 

কুষ্খাজিন এই মন্ত্রে উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ হয়,_“হে বরুণদেব 1, অগ্রিষ্টোন দ্ধ বীম্শক্তি 

লাভেচ্ছু ষজমানের সন্ধী: সমৃদ্ধ অগ্রিষ্টে।ম যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক উপদেশ ওদান' করিয়] তাহাকে, 

যজ্ঞের পারে লইয়া যাও তর্থ।ৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর।. যে নৌক। দ্বারা পিদ্বরূপ দূরিত হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারি, সুখে তারশসনর্থ এই কুষ্টাঙ্দিনরূপ নৌকানন আমর! পারে গনন জন্য অধিরোহণ 

করিতেছি। আমরা ননে ক।র, এই মন্ত্রে সংস।র-সমুদ্র উত্তরণের ত:কাজ্জ। প্রক।শ পাইয়াছে |) 

সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সহায়ক, সেই কর্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের কামনা 

প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।. ভগবতপ্রীতিকর কর্হি_-সংসারবারাধ উত্তরণের, পাপকলুষ দুীকরণের-- 
একমাত্র তরণীত্ববপ। নৌকার সাহায্যে মানুষ যেমন ছুস্তর ঝাঠিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, 

সৎকর্ম-_ভগবংগ্রীতিকর কর্মরূ্প তরণীর সাহাযো৪ মানুষ তেমনি অশেষ ছুরিত বা পাপ-সমুন্র 

রূপ ভববারিবি উত্তীর্ণ হইতে পারে ।, সতকর্দ-সাধন- ভগবৎ-প্রেরণ! ভিন্ন সম্ভবপর হয় না )- 

সে প্রবৃস্তির উন্মেষও সহমা ঘটিয়া উঠে না। তাই প্রথমে কর্মমবিষয়ক জ্ঞান লাত করিয়া সেই 
কর্মের সম্যক সাধনে ভব[ন্ধি-পারে গমন জন্য পরম কাকণিক ভগবানের নিকট সাধক প্রার্থনা 

জানাইয়াছেন। সাধক কহি $ছেন,হে ভগ্বন ! তান্তি তকিঞ্চন অজ্ঞান তামরা । জানি- 

না- কেমন করিয়া আপনার পুজা করিতে হয়? বুনি না_-কেমন করিরা আপনাকে ডকিতে 

হয়|, যাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি ক্পা করিয়া; 

আমাদিগকে সেই কম্মসামর্থ্য প্রদান করন। আপনি বুঝাইম়া দেন,কেমন করিয়। আপনার 

পুজা করিতে হয়) তাঁপনি শিখাইয়া দেন, কি বলিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়। ফলত, 

আত্যন্তিক-ঢুঃখনিবৃত্তি এবং পরদসু বসাধনই' এই মন্ত্রের লক্ষ্য,বলিয়া মনে করি । 

তার পর নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্বাস্ত পাঁচটা মন্ত্রের বিষয়, অনুধাবন করুন। ধিনিয়োগ-গ্রন্থ 

মতে এবং ত্দন্ুসরণে ভাষ্যমতে “উর্গ প্রভৃতি মন্ত্রে শণদুপ্ত (তৃণরিশেষ )' মিশ্রিত ত্রিরাবুত্ত, 

(ত্রিগুণ ) মেখলা বেণীবস্ত্রের.ম্ধ্যে বন্ধন করিতে হর । “বিষ্কোঃ শর্মসি” প্রতৃভিমন্ত্র পাঠে বস্ত্রের 

দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে, হয়। হন্ত্রস্ত যোনি” প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রিবলি অথবা পঞ্চবল্লি। 

কৃষ্চবিষাণা উক্ত বস্ত্র দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহার দ্বারা দক্ষির ভ্রর উপরে 

কওুয়ন করিতে হয়। ত।র.পর “কৃষ্ৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণবিষাঁণের দ্বারা তুমি কর্ষণ করিবার 
রিধি। ত্দসুসারে ভাষ্ে এই মন্ত্-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই,_« 
.. ৯17৮হে মেখলে! তুমি অঙ্গিরস নামক, খষিদিগের সম্বন্ধে অন্নরসন্ধপা হইয়া! থাক- এবং. 
ক্ষত্বলের মত মৃদু হইয়! থাক ৷ তাদৃশ তুমি আমাকে অনুরস প্রদান কর। 

১০1, হে মেখলে ! তুমি আমাকে রক্ষা কর।, হিংসা ও বন্ধনের দ্বারা বেন! উৎপাযন, 

স্নিও না।, 



২ গ্রপাঠক, ২ অনুধাক। ] কৃষঃ-যনদুর্বেব্দ-মন্ত 8০& 

১৯।-_হে বস্ত্র! তুমি বিষুর নুখগ্রদ হও ।. তুমি ম্মানকে সুখ গ্রদান কতব। অতএব) 

ভুমি আমারও সুখের বিধান কর। হেবন্ত্র! নক্ষত্রপ্রকাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর.। 

১২1-হে কৃঙ্বিষীণ ! তুমি যেমন ইন্দ্রের 'যোনি ( সারিকার; হও) সেইরূপ এখন: 

এই যজনানেরও (উৎপত্তি কারপ ) হও | 

১৩. হে ক্রোষ্ট 1 শোভনশশ্ত সম্পাৰের উপযে|গী কর্ষণ জন্য তোমাকে ধারণ করিতেছি: 

অর্থাৎ নিয়ে।জিত করিতেছি ।' ্ 

ভাষ্য ঘ্বাদশ মন্ত্র সহিত একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই ।, সে উপাখ্যানটা 

এই,-_যকজ্ঞন্দেবের সহিত দ্িণাদেবীর মিলন হইলে ইন্জর জানিতে পারেন, দক্ষিণাদেবীর গর্ভে যে 

সম্ত।নের উদ্ভব হইবে, সেই সন্ত।ন ত্রিতৃবনের সৃকল প্রশ্বধ্য প্রাপ্ত হইব্নে। এতদ্বিষয় নিশ্চিত, 

অবগত হইয়া ইন্জ্ স্বয়ং দক্ষিণােবীর যোনিপথে ভহার উদরে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে দক্ষিণা-, 

দেবীর গর্ভে ইন্জর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্র চিত্তপ্রস্নত পাত করেন না.1, 
তখন তাহার মনে আশঙ্কার উদয় হয়,__দক্ষিণাদেবীর গর্ভে অপর যে কেহ জ্ম্মিবে, সেই তো 

সমন্ত এরশর্যা লাভ করিবে! এই হিংসার বশবত্বী হইয়। শ্িনি মাতা দক্ষিণাদেবীর যোনি-দ্েশ 

ছিন্ন করেন.। বিযোনিত্বনিবন্ধন দক্ষিণাদেবী বন্ধ্য। হহলেন ? কিন্তু সেই যোনি ইন্দ্রের হক্ত টির 

করিয়া রহিল। তখন ইন্জ বলিসমূহযুক্ত সেই যোনি কৃষ্ণমূগে স্থাপন করিলেন. তজ্জন্যই কৃষ: 

বিষাঁণ যজ্ঞের ভোগ্যা দক্ষিণার অবয়বভূত এবং ইন্দ্রের কারণভূত যোনিস্বরূপ বলিরা.কঘিত হয়।। 

যাহ! হউক,.ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত,যে লৌকিক ম্নেখণা, বস্ত্র, কষ্ণবিষাণ 

গ্রভৃতির সম্বন্ধ টানিয়। তানিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাত্প, 

না। উক্ত মেখলা গ্াভৃতি সন্ধে নগ্ের প্রয়োগ দেখিয়! ভাষাকার এরূপ কল্পনা 

করিয়াছেন বলিয়াই ননে হর।, আমদের মতে, মন্ত্র যে কার্যেই প্রযুক্ত হউক, মঞ্ত্রে, 

এক মহান্ উচ্চ ভাব নিহিত ত।ছে.।. মন্ত্রের লক্ষ্য__সেই তগব!ন্-_-সেই' একমেবাদ্ধিতীয়ং।, 
প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্ধিহৃতিকে বা ভগবানকে সম্বেসন করা হইয়াছে !. ভগনান: ও ভগবানের 

ব্ভিতি বিভিন্ন পদার্থ নহে; সুতারং ভগবদ্ধিভূতিকে সম্বোধন করলে, ভগবানকেই সম্বোধন, 
করা হয় ;-ভগবদ্বিভূতিকে আরাঁবনা করিলে, ভগবানকেই আরাধন! করা হয়।, তাই এখানে 
তগবদ্বিভূতির নিকট প্রার্থন! জানান হইতেছে; বলা হইতেছে__-আপনি “আঙ্গিরসী উর্গসি, মগ্্ি, 
উর্জং বেছি? ) অর্থাৎ,-ভ|পনি বিশ্ববাসীর অনুরস বা সত্বভাবের স্বরূপ; অতএব আমাজে, 
অন্নরস ব! সত্বভাব স্থাপন করুন। “রসো বৈ সঃ (আত্মা )'অন্নং বৈ রসঃ৯-এই মহাজন বাক্যেও, 

উক্ত মন্ত্ার্থই ঘেষণ। করিতেছে । ভাষ্যকার উদ্জ শব্দে ণমন্নরল* অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 

দুশম মন্ত্রে সেই দ্েববিভূতিসমূহের নিকট পরিজ্রাণের প্রার্থনা জানান হইম্বাছে।. একাদশ: 
মন্ত্রে বুঝান হইয়ছে,__সর্বববজেশ্বর ভগবান্, যজমানের সৎকর্-মাত্র নিবন্ধন যে শর্খ__ নখ 
শাস্তি-স্বর্গ সকলেরই কাগণ। তিনি সকলেরই সুখবিধঠন-করুম। ভাধ্যকার “বিষে: পদের, 

'্যাপকত্ত যক্তস্ত/' প্রতিবাক্য আমনন. করিয়াছেন । আমরাও. সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি ৮ 
তবে ব্যাপক “যক্ঞ-মাত্র, না ধরিয়া আমরা “মকর মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । “বিষে: পল 
ব্যাপক ( সৎকর্্মাদির ) ভাবই আসে ।, 



৪০৬ যজুর্বেদ-সংহিতা ॥ | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষটক | 
ভাষ্বে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে দ্বাদশ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়াবহ হইয়! পড়িয়াছে 1 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন--“হে কঞ্চবিধাগে | ত্বং যথা পুর্বং ইন্রম্ত যোনি: (উৎপত্তিকারণং ) 

অসি, তথা যজমানশ্ত স্থানং ভবেতি।” অর্থ--হে কৃঞ্চবিষাণ, তুমি যেরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রের 
উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও। এতত্ুক্তির সমর্থন জন্য 

ভাষ্যকার একটী আধ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটী আশ্চর্যজনক । 

সে আখ্যায়িকার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । যাহা হউক, তাহার দ্বারা বেদের বেদত্ব লোপ 
পায়। বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমর! এ মন্ত্রের এই মর্ম গ্রহণ, 

করিয়াছি--“হে ভগবদ্ধিভৃতি! আপনি ইন্ত্রস্ত যোনিরসি।” অর্থাৎ, পরমৈশ্ব্ধ্যশালী, 

ভগবানের প্রাপ্তির হেতু । তাৎপধ্য-_-ভগবানের ব্ভতির উপলদ্ধি না হইলে, ভগবংসত্তায় 

জ্ঞান জন্মে না। বিভূতির, (সন্বভাবাদির ) সমুচ্চয়-_-ভগবান্। বিভূতি তাহার অংশ। 

ভগবদ্িভূতির সত্তা উপলব্ধি করিতে, করিতে শেষে জগন্সয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং 
ভগবদ্বিভূতি - তগবগপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অন্ঙ্গত নহে । 

ত্রয়োদশ . মন্ত্রে দ্বাদশ মন্ত্রের মন্মার্থ টা আরও স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে । দ্বাদশ মন্ত্রে 

প্রকাশ, পাইয়াছে,-হে তগবদিভূতি! আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ।” বিস্তু চিত্তসুমি 
যতদ্দিন কর্ষিত ন| হয়, ওৎকর্ষ-সাধনে চিত্ত যতদিন সত্বভাবাপন্ন না হয়, ততদ্দিন ভগবং-প্রাপ্তির 

কোনই সম্ভাবনা নাই। স্ত্বরাং ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ বলিতে সত্বভাব্রেও কারণ বুঝায় । 

এখানেও তদনুসারে চিত্তের সত্বভাব কামনা কর! হইতেছে-_-কষ্ে ত। স্ুস্তয়ৈ | ধিনি' 

নিয়ন্তরের লাক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,-আমার এই হলকুষ্ট ( কৃষি ) 

জঅমিসমূহকে “সুশম্তায়ৈ” (বান্ত ) যবাদি যুক্ত করুন। আমরা যেন বনু পরিমাণে ধান্তাদি প্রাপ্ত 

হই, আমাদের দারিত্র্য বিমোচন হউক ।' আর যিনি উচ্চস্তরে সমারূঢ় হইয়াছেন, বিনি বাহিরেরা 

তুমির শম্ত অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্তই ( সত্বভাবাি ) প্রক্কত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া 
জানিয়াছেন; ভিনি প্রার্থনা করেন,_-কৃষ্যৈ” অর্থাৎ আমাদের এই কষ্টচিত্তভূমিকে নুসন্তায়ৈণ 

অর্থ মত্বভাবসম্পন্ন করুন। য়ে শম্ত পাইলে, পরর্থিব ব্রীহিষিবাদি। শস্তু না পাইল্রেও আরা 
কোনও অত।ব বোধ হয় না, আর যে শন্ত না পাইলে, বাহিরের জমির শম্ত পাইলেও অভাব দূর 

হয় না) সেই শম্তই__সেই সত্বভাবই এই "শস্ত' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি |, “কৃষ্ৈ' পদদে। 
সেই “আত্তর ভূমি” কর্ষণের ভাঁবই ঘ্মোতনা কবিতেছে । 

ভাষ্যাম্থপারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্র যথাক্রমে মন্তক-কগ্ য়ন এবং দণ্-পরিগ্রহ কার্যে 
বিনিযুক্ত বলিয়৷ নির্দেশিত হইয়াছে । তদম্ুপারে চতুর্দশ মন্ত্রের লক্ষ্য-_শির বা মস্তক ; এবং 
পঞ্চদশ মন্ত্রের সন্বোধন বৃক্ষাবয়ব দণ্ড ।. ভাম্যক।রের মতে চতুর্দশ মন্ত্রের অর্থ হয়,--“হে শির ! 
শোভনফলোপেত ওষধীর নিমিত্ব তোমাকে কণয়ন করি” আর পঞ্চদশ, মন্ত্রের অর্থ হয়,-_ 

“হে দণ্ডরূপ বনম্পতি দেবতা ! তুমি উর্ধে অবস্থিত। যজ্ঞের পরিসমাপ্ডি পর্য্যস্ত তুমি আমাকে. 

পালন কর।” আমর মন্ত্র্বয়ের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, আম|দিগের মন্্ান্ছসারিণী-ব্যাধ্যাক্ক। 
ও বঙ্গানুবাদ তাহা দ্রষ্টব্য |. চতুর্দশ মন্ত্রের “ওষবীভ্য£ পদে আমরা 'কর্ণনষয়ায় অর্থ গ্রহণ 

করিয়াছি। “যে ফল্পাক পর্য্স্ত জীবিত থাকে"__-আমাদের মতে তাহাই ওযধী, পদবাচা ॥ 



২ প্রপাঠক, ২ অন্ধাক। ] কষ্-যজুবেবেদ-মন্ত্র ৪০৭ 

কর্মফল যখন তগবানে ন্তত্ত হয়, তখনই কর্মের অবসান হয়? খন আর করণীয় কেসিও 
কর্মই অবশিষ্ট থাকে না। আর কর্মক্ষয় হইলেই অর্থাৎ কর্মফল ভগবানে গ্ন্ত হইলেই সে 
কর্মের সুফল প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সন্মিলন ঘটে। সেই ভগবৎ-সন্মিলনই _“হুপিপ্ললভ্য* । 
তাই আমাদের অর্থ হয়, _“কর্মক্ষয়ে আত্মসন্সিলনের জন্য আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত 
করিতেছি । তার পর পঞ্চদশ মন্ত্রস্থিত “ব্নস্পতি' শবে 'বৃন্ষশবন্ধব দণ্ডকে' “উর্ধাঃ পদের “উন্নত 

হুইয়া, অর্থ আমনন করিয়া পাহ্েদুচঃ অর্থাৎ “এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষা করুন? বলিয়া! 

প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আনরা “বনম্পতিঃ পদে “বুক্ষাবন্নব দণ্ড অর্থ আমনন 

করিবার কোনও কারণ সন্ধান করিয়া পাই না। অশিবানে “বনম্পতি” শবে বৃক্ষ অর্থ পর্যন্ত 

পাওয়। যায়। “বৃক্ষাবয়ব দণ্ড অর্থ কষ্ট-কল্পনা-প্রস্থত । আমরা “বনানাং পতি*-_এবনম্পতি 

এই সমাসমূলে “নংসাররূপ বৃক্ষের অধিপতি সেই ভগবানকেই' এই “বনস্পতি* পদে লক্ষ্য 
করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই "পাহ্োদৃচঃ, অংশে যজ্ঞ পরিসান্তি পর্য্যস্ত (পাপ হইতে ) রক্ষা 

করুন__-এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত হন্ব। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উক্তরূপ প্রার্থনাক্স কি তাৰ 

প্রকাশ পায়? “বনষ্পরতিঃ শব্দের অর্থে মতদ্বৈধ ঘটায় “উর্ধঃ+ পদের অর্থ বিষয়েও মতান্তর 

'টিয়াছে। আমরা এ পদের “অনুকূল হুইয়া” অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । এইরূপে আদাদিগের 
মতে মন্রম্ের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্্ামুদারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ উচ্চভাবমুলক ৷ ইহার সহিত দণ্ড ঝা 
পার্থিব 'কোনও পদার্থের সম্বন্ধ আছে বলিঞা মনে করি না । 

দ্বিতীয় অন্ুবাকের শেষ মন্ত্রের প্রথম অংশ পাঠ করতঃ ছুই হস্তের ছুই কনিষ্ঠা অগ্ভুলীকে 

সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অন্ত তিন অংশ উচ্চারণে অন্য অঙ্গুলি সম্কুচিত করিতে হইবে। 

শেষে পুনরায় 'শেষ অংশ পাঠে মুষ্টদ্বর বদ্ধ করিতে হয়। প্রচলিত ভাষ্মের অনুসরণে মন্ত্রের যে 

অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই,--(ক) “চিত্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিগত হইতেছি; (খ) 

বিস্তীর্ণ অন্তবীক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত) (গ) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোক- 

ব্যাপী (ঘ) বায়ুর (বাু সর্বকর্ম-প্রবর্তক বলিয়া) প্রপাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয় 1১ 
এক্ষণে আমরা যেদদিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, তদ্বিযয় অ(লোচন৷ 

করিতেছি । ন্বাহী” শবে নিপাত বুঝায়। নিপাত নান! অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ডিকার 

মনত্র-সমূহের "ম্বাহা” (নিপাত শব্দ) ছার! নান! অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা শুর্ুবনূর্বেদে 

মহীবর-পাদের ভাস্তেও পরিব্যন্ত হইরাছে। তনুসারে “ম্বাহ।” পরদে আমরাও নানা অর্থই 

গ্রহণ করিয়াছি । ভাষ্মকার প্রথম অংশের “স্বাহা” পদের 'অভিগচ্ছামি প্রতিবাক্য আমনন 

করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রপিদ্ধ (অগ্রিব স্ত্রী) অথ ই গ্রহণ করিয়াছি । “লোকে যেমন অগ্নি 
বা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আনরাও সেইরূপ যেন চিত্তের ( আত্মর ) উদ্বোধন-রূপ 

যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন 

ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশ গ্োোতন! করিতেছে 
বলিয়। মনে হয় দর্শপৌর্ণনাস বা 'সোমযাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে 



০৮, ব্বউর্বৈবদ-সংহিতী। প্রথম কী, প্রথম অষ্টক। 

সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্ব|হুমোদিত । বেদমন্ত্রের 'সেইরূপ ভাবই সর্জত বিবেচনা হয়্। 
অর্থস্তরে-_“মনদ;, এখা'ন তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী । এই মন্ত্রের অন্যান্ত “স্বাহ্থা, পদও সমস্তা- 

সংশয়েন্ন কারণ এবং বিচারের 'বিষয় । এ পদের অর্থ-সামঞ্জন্ত সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ 

নির্ষ আপনিই হইয়া আসে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের "ম্বাহা শবের "যজ্ঞ অর্থ 

তাষ্বকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বলি-_স্থধু যজ্ঞ কেন, “সৎকর্ম মাত্রই, এ "স্থাহা” পদে 
গ্োতনা করিতেছে । এই যক্--সাধারন সোমযাগার্দি ষজ্ঞ নহে; আত্মরর *উদ্বোধন-যজ্ঞই 

এই “স্বাহা” পর্দের প্রতিপাগ্ঠ। তাহাতে উদার সার্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হয়। উদ্বোধন 

তো তত্ব-জ্ঞন! তাহা কি অন্তরিক্ষ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ--সকল বিষয়েই হইতে পারে। 

তাই মন্ত্র বলিতেছেন, -ম্বাহোরোরস্তরিক্ষ।ৎ "স্বাহা গ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ॥ 'স্বাহা” শবে 

'সৎকর্্ম' অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না। সৎকর্মের প্রভাব--সৎকর্মের বিকাশ, 

হর্গ মর্ত্য অস্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয়? তাই আমর। “অস্তরিক্ষ।ৎ ও গগ্ভাবাপৃথিবীভ্য।ং 

স্থলে 'ল্যাবলোপে পঞ্চমা বিভক্তি” স্বীকার করিরা “অস্তরিক্ষং ব্যাপা” গ্াবাপৃথিব্যো ব্যাপ্য' 

এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। বাঁুযেমন কর্মের প্রবর্তক, সত্বত।বও সেইরূপ উদ্বোধনের 

(যজ্ঞের) সাধক ; তাই আমরা চতুর্থ মন্্স্থ “বাতি” শব্দে ম্বত্বভাব? অর্থ আমনন করিগাছি। 

প্রকৃতপক্ষে একটু বিবেচন। করিয়৷ দেখিলে সকলেই বলিবেন__কিবা দর্শপৌর্রমাঁসাদি যজ্ঞে, 
আর কিবা উদ্বোধন-যজ্ঞে -সকল যজ্ঞেরই মূল সব্ভাৰ জ্ঞান বা ভক্তি লাভ। এক্ষণে চতুর্থ 
অংশের দ্বিতীর “স্বাহ” পদের অর্থ নি্র্ষ করিয়ই 'আম।দের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার 

এই "ম্বাহা' পদেরও “বজ্ঞ' অর্থ শিদ্ধী(রিত করিয়া “এবং সিদ্ধ এই ছ্ই পদ অধ্যাহার করিরা- 

ছেন। আদব| এ পদ অধ্যাহ্ৃত না করিয়া, “ম্বাহা” পদেরই “সিদ্ধ হউক” অর্থ আমনন 

করিয়াছি । নিপ|ত-অব্যর শব্ধ নান! অর্থ গ্োোতনা করে। * সুতরাং এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ 

বল! অসঙ্গত হইবে না। ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল,__-“আমাদের হৃদয়ে যে একটু সত্ব- 

ভাবের দমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা ভাত্মোদ্বোধন-কার্য্যে অথবা সৎকর্ম প্রবৃত্ত 

হইতে পারি। আমাদের সেই কাঁধ্য সিদ্ধ হউক |, এইরূপে প্রতিপর হয়, দ্বিতীয় অন্নুবাকের 
পাস শপ পপ পাপ? লজ পপি পপ লী পি পাপা 

* দ্বিতীয় প্রপাঠকের, দ্বিতীয় অনুবাকের এই মন্ত্রটা শুরুদজুর্ধেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্য।য়ে 

সপ্তম কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। "স্বাহা” পদের ব্যাখ্যায় মহীধর নিম্নূ্প অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ; যথা,-স্বাহা বাতাদারভ ইত্যুত্তদেন মুষ্টিদয়ং কুর্য্যাদিতি স্থত্রার্থ; ॥ স্বাহা যজ্ঞং। 

চতুর্ণীং য্তুষাং যক্তঞো৷ দেবতা । স্বাহা শন্দস্ত নিপাতত্বেনানেকা এেঁত!ছুচিতা অর্থা ব্রাহ্মণান্ুসারেণ 
গ্রাহথাঃ। তথা হি স্বাহা বজ্ঞং মনসঃ। মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয় । মনসা যঙ্ঞং স্বাহা 

চিত্তেন যজ্ঞমতিগচ্ছাঘি। অত্র স্বাহাশকেইভিগমনার্থঃ ॥ স্বমহোরোরন্তরীক্ষাৎ। পঞ্চমী 
সপ্তম্যর্থে। উদয় বিস্তীর্ণেইস্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ। স্বাহাশৰো যজ্ঞার্থোহতঃ প্রভৃতি ! 

স্বাহা গ্াবাপৃথিনীভ্যাং। গ্যাঝপৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্জরঃ শ্রিতঃ। লোকক্র়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থ; ॥ 
স্বাহা বাতাদারতভে। বাতাদ।ষুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্তয়ামি। বায়োঃ সর্ধকর্ম- 

গ্রব্র্তকত্বাৎ। স্বাহা যজ্ঞ এবং সিদ্ধ ইতি পেষঃ ॥ 



২ প্রপাঠক, ৩ অনুবাক 1 | কৃষ্ণ-যজুব্বেদ-মন্ত ১৫২ 

শ্ই মন্ত্রসমূহে বজ্ঞকর্ের প্রক্ৃতি-পদ্ধতি অপেক্ষাও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যত্তিঃ 
গ্রহিয়াছে। আমাদিগের গ্রকাশিত মর্মনুসারিণী-ব্যাখ্য। ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে । 
মানুষের পরম শ্রেয়ঃসাধন জন্ত বেদ-মন্ত্রের উদ্বোধনা। সংপথান্ববর্তী হুইয়! মানুষ, আপনার 

কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বের হিতসাধনে উদ্বুদ্ধ হয়, বেদ-মস্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অব্যাহত্ত 
পাখিক্াই আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে । (৯ অষ্টক,__২ প্রপাঠক--২ অনুবাক ) 

ক 

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ 

( গ্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীরঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীরোহন্বাকঃ1 ) 

] | 
(১) দৈবীং ধিরং মনামহে স্মড়ীকামভিক্টষে বর্চোধাং 

| | | 
যজ্ঞবাহস৬ স্বপারা নো অসদ্বশে। 

ূ | | ূ 
(২) যে দেব। মনোজাত। মনোধুজঃ হৃদক্ষ। দক্ষপিতারস্তে ন! 

| 
পাস্ত তে নোহবন্ত তেভ্যে নমস্তেভ্য; স্বাহা | 

ূ | | 
(৩) অগ্নে স্ব স্থ জাগৃহি বয়৬ স্ব মন্দিষীমহি গোপায় 

ূ | | |. 
নঃ বস্তয়ে প্রবুধে নং পুনর্দদও | 

| | | 
(8) ত্বমগ্নে ব্রতপা! অসি দেব আ' মর্য্েষা | তং যজ্ঞেষীড্যঃ। 

| 
(৫) বিশ্বে দেব অভি মামাহবরৃত্রন্। (৬) পুষ! সন্যা | 

কুষ-যজবের্বষ--৫১ 



৪:১৩ ঘজুর্ষেদ-সংহিতা| [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক ] 

| ূ | 
(৭) সোমো! রাধসা। (৮) দেব; সবিতা । 

| | | 
(৯) বসোর্ববদাবা রান্বেয়ৎ। (১০) সোমাইভূয়ো৷ ভর মা পৃণন্ পৃত্ত্যা । 

| | | | 
(১১) বি ব রাধি মাহহমায়ুম। | (১২) ন্ত্রমসি মম ভোগায় ভব। 

চু ০০০০ 

[ | ] 
(১৩) বন্ত্রমসি মম ভোগায় ভব। (১৪) উত্রাহসি মম ভোগায় ভব। 

| ] 

(১৫) হয়োইপসি মম ভোগার ভব। 

[ ৃ 
(১৬) ছ1গোহসি মম ভোগায় ভব। 

| | 
(১৭) মেষোংদি মম ভোগায় ভব। 

| | | 
(১৮) ঝায়বে তব! বরুণায় তব নিষ্ত্যৈ ত্বা রুদ্রার ত্বা। 

| 21 | | 
(১৯) দেবীরাপো অপাং নপাগ্য উন্মিহবিস্য ইন্জ্রিযাবাম্মদিত্তমস্তং 

| | | ূ 
বে। মাহব ক্রমিষমচ্ছিম্নং তন্তং পুথিব্যা অনু গেষং। 

| 
(২৭) ভদ্রাদতি শ্রেয়; প্রেহি বৃহস্পতি; পুরএতা তে অন্তধেমিব 

| 
স্বর আ' ৃথিব্য আরে জী হি বয় | 



২ প্রপাঠক, ৩ অভুবাক 1] কৃষযূর্ধবেদ-মন্ত্র | ৪১১, 

| | | 1 | 
(২১) এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিথে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব 

| | ূ | 
ধকৃসামাভ্যাং ফজুষা সংতরন্তে। রায়স্পোষেণ সমিষ। মদেম ॥ ৩ 

০ ্ 
গা 

পধ-পাঠঃ |. 

ূ ূ | 
(১) দৈবীম্। ধিয়ম্। মনামহে। সুমুড়ীকমিতি স্ব মুড়ীক|ম্। অভীইয়ে । 

|. | 
বর্চোধানিতি বচ্চঃ-ধাম্। যক্ঞধাহসমিতি যজ্ঞ - নাহসম্। 

| এ 
স্পারেতি স্র-পারা ।। নং অসহ। বশে।, 

| | 
(২) যে.। দ্েবাঃ। মনোজাতা ইতি মন: জাতাঃ। মনোধুদ ইতি মন£- যুজঃ |: 

থান ্ম লস + শট খি সপ হাটি 

| | | 
সুদন্্! ইতি সু -দক্ষ|:| দক্ষপিতার ইতি দক্ষ--গিতারঃ | তে। নঃ।. 

| ূ ূ 
পান্ধ। তে। নঃ। অবন্থ। তেভ্যঃ| নমঃ।. তেভ্যঃ। স্বাহা।, 

| 1 
(৩) অগ্রে | ত্বস্। ম্থিতি। জাগৃহি।, বয্ম্। শ্িতি। মন্দিশীমহি। গোপার | নঃ& 

পি ধস গা পারি ৯ খাজার।  ভিই ভার 

| | 
স্বস্তয়ে। প্রবুধ ইতি গ্র-বুধে। নঃ। পুনঃ। দদূঃ | 

(৪) ত্বমূ। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত-_পাঃ। অসি। দেব॥ 

| ] | |. 
এতি | মর্ত্েবু। আ। ত্বমূ। যজ্ঞেযু। উড্যঃ। 



৪১২ বজুর্বেবদ-সংহিতা 1 [প্রথম কা, প্রথদ অষ্টক & 

| ] | 
(০ বিশ্বে। দেবাঃ। অভীতি। মাম্। এতি:। অববত্রন্।. (৬). পৃষা। সদ্য 

| | | | 
(৭), সোম£ |. রাপসা।. ৮৮) দ্েবঃ॥. সবিতা । (৯) বসোঃ।' বস্থদাবেতি, বন দাবা ॥। 

আহাদ থা. ভর পা, 

] | । 
(১০) সাশ্থ। ইয়খ। সোম।, এতি। ভূয়ঃ। ভর। মা। গৃণন। পু 

ূ 
(১১) বীতি। রাধি।' মা। অহম্। আযুষা ।। 

(১২) চন্ত্রম। অসি। মম। ভোগায়। ভব।। 

1 | | 
(১৩) বস্ত্রম্। অসি। মম। ভোগায়। ভব।; 

| | 
(১৪) উআ।, অসি। মম। ভোগায়। ভব!) 

| | 
(১৫) হয়| অসি।. নম। ভোগায়। ভব ।। 

স্ডা গজ গা ভারে 

| | | 
(১৬), ছাগঃ। অসি। মম। ভোগ্নায়। ভর।। 

| 
(১৭). মেষঃ1. অসি।. মম। ভোগায়। ভব।। 

| | 
(৯) বায়বে। রঃ বরুণায় |, ত্ব!। নিঞ্কত্যা ইতি নিঃফ্কত্যে,। 

] 

স্বা। রুদ্রায়। ত্বা।, 

] | 
(১৯); দেবী; | আপঃ।' অপাম্। নপাৎ। বযঃ। উত্টিঃ । হবিষ্যঃ, |) 

পি... গত জা কচ ইজ জা ৪৯৮ গনী 
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| | 
ঞ্জিয়াবানিতীন্রিয়- ানু। দীন! তম্;।, বঃ।' মা।' অবেতি। ক্রমিষম্ 1? 

ূ | 
অঙচ্ছিন্নম্ 1, তস্তম্।' পৃথিব্য। অন্থিতি |, গেষম্ 17 

| | | | 
(২০) ইরানি জীতি। শ্রের়ঃ।' প্রেতি.। ইহি।. পা | পুরএকেডি 

| | ূ | 
পুরঃ--এতা।' তে! অন্ত। তথ। ইঈম্। অবেতি। হ্য। বরে। এতি।। 

৮০০ ০০৭ ০০০ ও 

| | ূ 
পৃথিব্যাঃ ৷ আরে! শত্রন্ | কি সর্বকীর ইতি সর্ব-_-বীরঃ।' 

| | 1 ] 
(২১) এভি। ইদম্।। 'অগন্ম। দেবযজন্মিতি. দেব_-যজনম্।, পৃথিবাঃ |! 

| | | ূ 
বিশ্বে। দেবাঃ। য।। অজুষস্ত। পুর্ধবে। ঞ্ক্সামাভ্যামিত্যকৃলাম-ড্যাম্'। 

ূ | | ূ 
বক্তুয। সংতরস্ত ইতি সং-তরস্তঃ | রায়ঃ। পোষেণ। সমিতি । ইফা।' মদেম 0.৩: 

ওযা. ও জা, গা এ আহ, . ৬ 

- না. 
নী 

মর্্ানসারিণী-ব্যাখ্যা |. 

১): হে ভগবন্! “দৈরীং (দেবতোদেশেন স্বতঃপ্রবৃত্বাং) শম্থমুড়ীকাং” ( পরমন্ুখ-- 

হেতুভৃতাং). পরমন্ুতপ্রদাফ্িকাং ইতি ভাবঃ) “বর্চোধাং (তেজসো: ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং' 
ইত্যার্থঃ) বেজ্ঞবাহসং ( সৎকর্শসাধযিত্রীং ) “ধিয়ং” (বুদ্ধিং, গ্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) “মনামহে* 

€যাচামহে ); "ম্ুপারা+ (স্থুখেন পারয়িতুং শক্যা, সুথলত্যা সতী সা বুদ্ধিঃ ইতি যাবৎ )"৭মঃ৮ 

(অন্মাকং) “বশে ( অধীনত্বে) “অসৎ (তবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ--বৎ বয় 
সর্ধপিদ্ধিপ্রদাং সুবুদ্ধিং লতেম, হে ভগবন, তৎ বিধেহি )।. 

২।. “মনোজাতা” ( হৃদি'উত্পরন্নাঃ ) “মনোযুজঃ, (হুদা সন্ধবিশিষ্টাঃ ) শদক্ষাৎ (সৎ. 
কর্মলাধকা:.). “দক্ষপিতার+ (সপ্তাবোৎপাদরকাঃ ইত্যর্থঃ) “ঘে” (প্রসিদ্ধাঃ, স্ৈরহ্তূতাঃ: 
ইতি ভাবঃ ) “দেবাঃ ( দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্বভাবাঃ বা ইত্যর্থঃ) সস্তি, “তে? (সর্ধে দেবভাবাংং 

ইত্যর্থঃ) “ন+৮ (অন্মাকং) 'পান্ত' (পালযত্ব, পরিত্রাযন্ত'-পাপাৎ ইতি' তাবং) অপি 



৪১৪ বজুর্বে্দ-সংহিতাঁ। . [ প্রথম কাশ, প্রথম অই 

“বস্তু” (রুক্ষস্ত ); “তেভ্য£ (পরিত্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইতাখঃ ) “নমঃ, ( নমন্ধর্মণ 

হবিঃ অপর়্ািমি ইতি তাবঃ ); কিঞ্চ “তেভ্যঃ (ত্র/ণকারকেভ্যঃ তেত্যঃ দেবেভ্যঃ ইতি.যাবৎ ), 

ক্ৰাতা” ( শ্বাহামন্ত্রেণ হবিরপর়ামি -সুহুতমস্ত মম উদ্বৌধনধজ্ঞঃ, অভীট্টসিদ্ধির্ভবডু ইতি ভাবঃ) 
সন্করমূলকোহয়ং মন্ত্র । অয়ং ভাব: শুদ্ধসত্বভাবেন অন্মীকং হৃদয়ং পুর্ণং ভবতু ; অস্মাকং 
সর্বাণি কর্মাণি তন্যত্বানি প্রাপুবন্ত। 

৩। (ক) এঅগ্নে (হেজ্ঞানাধার জ্ঞানময় বা ভগবন্!) ত্বং 'সুজাগৃহি” (ত্বং অন্মাকং 

হৃদি চিরজাগরকঃ ভব )) 'বয়ং* (শরণাগতাঃ প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ইতি ভাবঃ ), “নুমন্দিষী- 

মি” (গভীবনিদাগতাঃ মোহঘোরেণ সংজ্ঞীরহিতাশ্ঠ ভবেমহি ) অয়ং ভাবঃ__অজ্ঞানাৎ যদি. 

বা মোহাৎ, বয়ং বিপথগামিনঃ ভ্বাম, হে জ্ঞানময়, ত্বং বিবেকরূপেণ হৃদি সমুদিতঃ সন্ 
অগ্মান্ সৎপথং প্রাদর্শয়। 

(খ)' হে: তগবন্! ত্বং “নঃ ( অস্মান্) পরিত্রায়স্থ ইতি শেষঃ।. তথা “গোপা ( সদ্-. 

যুদ্ধিদানেন, রক্ষণায়) অপিচ ্বস্তয়ে' (অবিনাশায়, সৎকম্মশীলাগ্ জীবনায় ইতি ভাবঃ)। 

পুনঃ, (পুনরপি) পপ্রবুধে (জাগরণায়, সৎকর্খ্মনমস্থিতান সত্বভাবযুতান: কৃত্বা উদ্বোধনায়, 
ইতি ভাবঃ ), ন£” (অন্মান্) পদঃ (ধারয়, অন্মাকং প্রমাদং পরিহারায় হৃদি আবির্ভব ইতি, 

ভাবঃ)। প্রার্থন।মূলকোহয়ং মন্ত্র | প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ__হে ভগবন্! তৰ ককপয়া সহুপদেশ-. 

ল্রাভেন যেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনঃ ভবেম। 

৪1 “অগ্নেণ (হে জঞানময় 1) “দেবঃ ত্বং (স্োতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং ইত্যর্থঃ) “ভা 

মর্ড্যেু ( মনুষ্যপর্য্যন্তেযু সর্ধপ্রাণিযু ইতি ভাবঃ) 'ব্রতপা” (সৎকর্খণঃ পালকঃ) "অপি” 
(ভবদি); তথ! “তব (জ্ঞানময়ঃ ত্বং) যিজ্ঞেযু। (সংকর্মন্থ ) “আ” (সম্যক্, সর্বতোভাবেন 

ইতি যাবৎ ) “ঈড্যঃ ( পুজিতব্যং ভবসি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমুলকঃ অয্পং মন্ত্র । ভাবশ্চ-- 

সর্বকর্মন্ড জঞানদেবস্ত প্রভাবঃ বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। 

৫ “বিশ্বে (সর্ব) “দেবাঃ” (দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ ) “মাং (শরণাঁগতং মাং ইতি. 
ভাবঃ ) প্অভি” ( অভিতঃ, সর্বভাবেন ইত্যর্থ ) "অবৃত্রন্” (আবৃত্য তিষ্ঠস্ত, রক্ষস্ত ইতি 

ভাবঃ). মন্্োহয়ং প্রার্থনামূলকঃ | সর্ধ্বে দেবভাবাঃ হৃদি রর ইতি ভাবঃ | 

“পৃষা” ( পোষকঃ-_সন্ভীবপোষকঃ স ভগবান্ ইতি ভাঁবঃ) “সন্তা (পরমধনেন, সহ) 

আয়াতু-_হৃদি অধিষ্টিতঃ ভবতু ইতি শেষ) 

৭1 “লোম (পরমপদপ্রদায়কঃ শুদ্ধপত্বঃ ইতি ভাবঃ). পরাধসা (শ্রেষ্ঠধনেন সহ) 
আর়াতু__হদি অধিতিষ্ঠতু ইতি.ভাবঃ। 

.. ৮1, দেব (স্কোতমান স্ব' প্রকাশঃ ইত্যর্থঃ ) “বসো: ( পরমাশ্রয়ঃ) “সবিতা” সৎকর্মণঃ 

বৎকর্্ণি বা নিয়োজক£ ইতি ভাবঃ-_সৎপথ-প্রদর্শকঃ বা ইত্যর্থঃ সঃ ভগবান, ইতি 
যাব) বসুদাবা” ( পরমধনদায়কঃ অভীষ্টপুরকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) আয়াতু ইতি ভাঁবঃ _ হৃদি 
অধিতিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। 

৯। “সোম” (হে শুদ্ধসত্ব 1) ত্বং অগ্মিন কর্মাণি ছয়ুং ( তরেষ্ঠং ) “াস্থ” ( ধনং, কর্দা্ণঃ 
মির তং ফল্ং দেহি, যদ্ধা--সংকর্মণঃ সুফলং ধিধেহি ইত্বি ভাবঃ)। মন্ত্রোইং প্রার্থনা 



ঙ্ প্রপাঁঠক, ৬ অন্যাক ৭] কঞ্-খভুর্ষেদ-মন্তর । ৪১৫ 

টি সৎকর্মণঃ গুফললাভাগ্ম 'অত্র গ্রার্থনা বিগ্ঠতে। প্রীর্থনায়াঃ ভাব:---সস্তাধপ্রভাবেন 

₹ কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পণায় প্রবুদ্ধীঃ ভবীম । £ 

১০। হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং "পৃর্ত্যা' (পূর্ণফলেন ইতি ভাঁবঃ ) *পৃণন্্” ( পুয়ন্--সৎকর্ধম 

ইতি ভাবঃ ) “ভূয়ঃ, ( পুনরপি, বছতরং ইত্যর্থঃ ধনং) “শা” (মাং) “আভর+ ( প্রষচ্ছ 3 
কর্ম্ফলং সুফলং বা বিধোহি-_ধনদানেন আকাজ্জাং পুরয় ইতি ভাবঃ। 

১১ । এবং সতি হে শুদ্ধসত্বরূপিন ভগবন্! যথা “অহং, €( শরণাগতঃ অহং) “আমুষা, 

€( সৎকর্ম্সাধকেন জীবনেন ইতি তাবঃ) “মা! বিরাধি' (বিষুক্তঃ মা ভবামি ) তথা সাব 

ইতি শেষঃ। মস্ত্রোহ্য়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-_-ভবদনুগ্রহণে পাপং মাং মা ম্পৃশত 
এবং পাপপ্রভীবেন যথা অহং সৎপণভ্রষ্ট: মা ভবাঁনি তথা কুরু । 

১২। হে শুদ্ধসত্বরূপিন ভগবন্! ত্বং শচন্ত্রং ( হলাদকঃ, পরমানন্দবিধায়কঃ ) "অসি? 
€ ভবসি )। অতঃ ত্বং “মম? (অন্ত শরণাগতন্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ ) “ভোগাক্, 
( সৌভাগ্যায়, পরমণ্ুখহেতৃভূতায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথ! “ভব” ( অনুগৃহাণ--হৃদি দীপ্যশ্ব 

ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্্রঃ | ূ 
১৩। শুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! ত্বং দস্ত্রত (আবক্বকঃ, সন্ভাবরূপেশ শরণাগতত্ত- 

ব্যাপক: ইতি ভাবঃ ) “অপি” (ভবসি)) অত্তঃ ত্বং “মম” (অন্ত শরণাগতন্ত প্রার্থনাকারিণঃ 
মম ইতি ভাবঃ) “ভোগায়” ( সৌতাগ্যাক়, সন্ভাবেন পরমন্থখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি 
তথা “ভব (অন্ুগ্ৃহাণ, যদ্থা-_সন্তাবেন মম হৃদয়ং আব্যাপ্দুহি ইতি ভাৰঃ)। 

১৪। শুদ্ধসত্বরূপিন ছে ভগবন্! ত্বং “উত্তরা (জ্ঞানজ্যোতিষাং উৎসারকঃ যথা - 

পয়স্থিনী গাভী যথা পয়মিঃসারণেন লোকান্ রক্ষতি তদ্ৎ জ্ঞানধনরানেন পাপনিঃসারকঃ 
লোকরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ ) ভবসি ইতি শেষঃ। তাতঃ ত্বং “মম? (অন্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনা 

কারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) “ভোগাঁয় (সৌভাগ্যায়, সন্ভাবেন পরমস্থখায় ইত্যর্থঃ) যথা 

তবদি তথা “ভব ( অনুগ্ৃহাণ, যদ্বা__জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং ব্যাপ্রহি, উদ্ভাসয় ইতি ভাবঃ )। 

মন্ত্রোয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রাবনাম্বাঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানসচন্থিতান্ কুরু। 

১৫। গুদ্সত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং “হয়ঃ” ( অভীষ্টপ্রাপকঃ ) “অসি” (ভবসি )) অতং 
তং “মম” ( অন্ত শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) “ভোগা” ( অভীষ্টপ্রাগুয়ে) 
'তব+ ( ভবতু, যদ্বা_-হৃদি- জীগরুকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) পু 

১৬। শুদ্ধসত্বরূপিণ, হে ভগবন্! ত্বং “ছাগ* ( ভববন্ধনছেদকঃ ইতি ভাবঃ ) “অস্গি” 
ভবসি )$ অঃ ত্বং “মম (অস্ত শরণাগতন্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) “ভোগায়' 

(সৌভাগ্যায়, ভব্বন্ধনছেদনরূপায় পরমস্থখায় ইতি ভাবঃ) “ভব (ভবতু, অনুশৃহাণ )। 

১৭ গুদ্ধসত্বর্ূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং “মেষঃ, ( উন্মেষকঃ_সজজ্ঞান-দানেন: চিত্তবৃতীনাং 
ইতি ভাবঃ) “অসি (তবসি )) অতঃ ত্বং “মম' (অন্ত শরণধগতন্থ প্রার্থনাকারিণঃ মম 

ইতি ভাবঃ) "ভব (ভবতু, অনুগৃহাতু, সহায়কঃ ভবতু ইতি ভাবঃ )। 

১৮। (ক) ছে মনঃ! “বায়বে (বাযুরূপেণ নিত্যবর্তমানায়, জগতাং প্রাণন্বরূপা় 
ভগবতে--তন্ত শ্্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) “ত্বা” (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। 
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(খ) হে মনঃ! “বরুণা” (বন্ষণরূপেণ নিত্যবর্তমানাত্ব 'ল্েহকারুণ্যরূপিণে ভগবতে, 

ঘন্ধ!_তন্ত গ্রীত্যর্থ, ইতি ভাবঃ ) 'ত্বা (ত্বাং) নিয়োজদ্বামি ইতি শেষঃ। 

'(গ) হে মম মনঃ! *নিষ্জ ত্য ( দিকপালরূপেণ বর্তমানায় জগতাং পালকায় পাগনাশকার 
ক্গ্রবতে, বন্ধাঁ-তন্ত ভগৰতঃ গ্রীত্যর্থং ) “তব (ত্বাং) নিয়োজয়ামীতি শেষঃ। 

(ঘ) হে মম মনঃ! “রুদ্রোয়” ( শাঁসকরূপেণ বর্তমানায় সংহাররূপায় ভগবতে--তস্ত 

ভগবতঃ গ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) "তথা (ত্বাং) নিক্পোজয়ামি ইতি শেষঃ। 

১৯। (ক) “দেবীঃ আপঃ (দীস্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবীত্বরূপাঃ.হে শুদ্ধসত্বভাবাঃ |) “ব$ 
(যুক্মাকং ) 'অপাং নপা্ (তমোভাঘস্ত শোষকঃ ) “য+, "( প্রসিদ্ধঃ) “উর্শিচ (সত্বপ্রবাহঃ ) 

অস্তি, “হবিষ্য£ (তগবতি স্থাপনযোগ্যং, যদ্থা-_-ভগবতঃ গ্রীতিকরং ইত্যর্থঃ) “ইন্দিয়াবান্ 

( শক্তিদায়কং শক্তিসম্পরং ইত্যর্থঃ ) “মদ্বিস্তমঃ ( পরমানন্দপ্রদং ) “তং* ( তথাবিধং সত্বগ্রবাহং 

ইতি যাবৎ) “মা অবক্রমিষং* '( অতিক্রম্য মা! পচ্ছেয়ং_-অহমিতি তাবঃ)। 

(থ) অপি, সত্বগ্রবাহং লব্ধ “পৃথিব্যা£ ( ইহলোকসম্বন্ধিনং ইতি তাবঃ) “অচ্ছিন্ং 
(সদ, ছশ্ছেন্ংং ইতি ভাবঃ ) তিস্তং ( বন্ধনং ) “অনুগেষং '( বিমোত্ং শকেয়ং ইতি ভাবঃ)। 

২০। (ক) হেমনঃ! ত্বং “ভদ্রাৎ ( সৎকর্মণঃ সমুভূতং ইত্যর্থঃ ) শ্রেয় (কল্যাণং ) 
“অভিপ্রেহি (কাময়সি)1। অতঃ সৎকম্শণঃ স্ুফলপ্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধঃ ভব ইতি ভাবঃ। 

দখ) অপিচ হে মনঃ! “বৃহস্পতি+ (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান ) “তে” (তব) 'পুর£, 

( গুরতে। ) “এত” (গস্তা ) “অস্ত” (ভবতু )) ভাবার্থঃ - প্রজ্জানধারঃ ভগবান ইহাম্মিন জগতি 
কর্ম্মণি বা ভব পথপ্রদর্শকঃ পরিচালকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ$ 

(গ) “অথ ( অনস্তরমেব, সংপথং অবগম্য ইতি ভাবঃ ) হে মনঃ ! *পৃথিব্যাঃ আ” ( ইহ- 

'জগতি ইতি ভাবঃ ) “বরে, (শ্রেষ্ঠে পদ্দি ইতি ভাবং) “ইং €গতিং ) “অবনত ( সংসাঁধয় )। 
সৎপথি গন্ধ শ্রেষ্ঠ পরমস্থানং প্রাপ্ুহি ইতি ভাবঃ। 

(ঘ) 'সর্ববীর+» '( সর্বশক্তেরাধার হে ভগবন্!) ত্বং "শব্রন ( বহিরস্তঃশত্রন্ ইতার্থঃ ) 

'আরে (দুক্সে-_হদ্রূপাৎ যজ্ঞস্থানাৎ ইতি ভাবঃ ) “ক্কণুহি ( কুরু-_স্থাপয় ইতি যাবৎ )। 
২১। (ক) ্যখ যন্ত্র, যন্মিন্ হৃদ্দেশে, যজ্ঞভূমৌ বা) “বিশ্বে (সর্ব) “দেবা 

€ দেবভাবাঃ, দেববিভৃতয়ঃ ইত্যর্থ:) "পুর্বে ( নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) “অজুযস্ত” ( আশ্রয়স্তি 
অধিতিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ ) “দে (হে ভগবন্) "ইদং, ( এতাঁদৃশং ) যজনং ( হৃদেশং, যজ্ঞতৃমিং 
বা) "আ পৃথিব্যাঃ, (অন্মিন্ মর্তউলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ ) “অগম্ম” (গ্রাপুন্থামঃ 

ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ। অশ্মিন্ সংসারে এব নিত্যকালং বর্তমানাঃ অন্নাকং হ্ৃদয়ানি 
সত্বভাবযুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ। 

(খ) “সংতরস্তঃ (অজ্ঞানতাসমুদ্রং উদ্বরয়ন্তঃ) ৭াকৃসামাভ্যাং (ব্রহ্গাতকাভ্যাং 
তততন্ন্ত্রাভ্যাং, স্তবাভ্যামিতি ভাবঃ ) “যুব? (ব্রহ্ধাতবকৈঃ তত্তমবনতৈঃ - স্তবৈরিতি ভাবঃ ) “রায় 

( পরমধনস্ত, তব্বজ্ঞানন্ত ইত্যর্থঃ) “পোষেণ ( পোষকেন ) “ইষা” ( সত্বভাবেন চ ) “সংমদেম+ 

€ সম্যকৃষ্টাঃ ভবাঁম ) বয়মিতি শেষঃ। বেদমন্ত্রেঃ অক্ঞানতাং বিনান্ত গ্রজ্ঞানতাং লভেম। 
গু রী 
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বঙ্গানুবাদ । 

১। হে ভগবন! দেবকার্ষ্যে স্বতঃপ্ররৃত্া। পরমন্থখদায়িকা) তেজের 

ধারধিত্রী ( তেজোময়ী ), মৎকন্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি ( প্রজ্ঞা ) আমর! প্রার্থন। 
করিতেছি; স্থুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা ) আমাদিগের বশতা পন্ধ 

হুউক। (ভাব এই যে, আমরা যেন সর্ধ্বসিদ্ধিপ্র্দ। স্বুদ্ধির অধিকারী 

হুই ; হে ভগবন, আপনি তাহাই বিধান করুন )। 

২। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকর্ম্মসীধক, 
সন্ভাবোৎপা্দক সকলেরই অনুভূত যে দ্েবভাবসমূহ, তীহারা সকলে 

আমাদিগকে (পাপ হইতে) পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন। সেই 
পরিত্রাণকারী দবতাগণকে নমক্ষন্মের দ্বার পুজা! করি এবং স্বাহা-মন্সর- 
সহযোগে হবিরাদি অর্পণ করিতেছি ; আমার কর্ম স্ুহুত হউক-_-আমাঁর 
অভীষ্ট সিদ্ধ হউক । (মন্ত্রী সন্কল্পমূলক ৷ ভাব এই যে, শুদ্ধসত্্ভাবের 
দ্বারা আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক; সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকল কর্ম 
তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক )। 

৩। (ক) হে জ্ঞানময় দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চির- 

জাঁগরক রহুন; আপনার প্রার্থনাকারী শরণাগত আমর! মোহঘোরে সংজ্ঞা- 
রহিত হয়! আছি। (ভাব এই যে,__-অজ্ঞনতী-হেতু অথবা! মোহবশতঃ 
আমরা ঘদি বিপথগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়| 
আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন )। 

(খ) হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আর 
সদৃবুদ্ধি-দাঁনে রক্ষার নিমিত্ত এবং অবিনাশী সৎকর্ম্মশীল জীবনের জন্য, পুনশ্চ 
জাগরণের অর্থাৎ সৎকন্মসমন্বিত ও সপ্তাবসহযুত করিয়া! উদ্বোধিত করিবার 
নিমিত্ত, আমাদিগকে ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদিগের প্রমাদ-পরিহারে সৎ- 
কন্মান্িত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। ((মন্ত্টা প্রার্থনা- 
মুলক । প্রার্থনার ভাব এই যে, হে ভগবন্! আপনার কৃপায় স্ুপদেশ- 
লাভে আমরা যাহাতে সৎপথাঁবলম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন )। 

৪1 হে জ্ঞানময় দেব! গ্ভোতমান স্বপ্রকাশ আপনি; মনুষ্য পর্য্যন্ত 
সকল প্রাণীর সকর্ধের পালক হয়েন; আর সকল বজ্তে-সকল সৎ" 

ই যছুর্ববেদ-_৫২ | 
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কর্মানুষ্ঠানে আপনি সর্ববতোভাবে (সম্পুজিত ) পুঁজনীয় হয়েন। (ভাব 
এই যে,_-সকল কনম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে )। 

৫| দেববিভূতিসমূহ সকলে শরণাগত আমাকে স্বভাবে আবৃত 
করিয়া অবস্থান করুন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক | 
ভাব এই যে, দেবভাবসমুহ হৃদয়ে সম্যকপ্রকারে উপজিত হউক )1 

৬। সন্ভাবপোষক সেই ভগবান, পরমধনের সহিত ( আমাদিগের ) 

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। 
৭। পরমপদ প্রদায়ক শুদ্ধসত্ত, শ্রে্ঠধনের সহিত আগমন করুন এবং 

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন । 
৮। গ্যোতমান্ শ্গপ্রকাশ পরমাশ্রয় স্কন্মের প্রেরক অথবা সংকন্মের 

নিযোজক সৎপথপ্রদর্শক ভগবান অভাষ্টপুরক পরমধনদায়ক হইয়া আগমন 
করুন-_হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন । 

৯। হে শুদ্ধসত্তব! আপনি এই কন্মে শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ কর্মের 
অপেক্ষিত .ফল প্রদান করুন অর্থাৎ সৎকরন্ম্ের স্ত্রফল প্রদান করুন| 
( মন্ত্রী প্রার্থনামূলক । এখানে সগকন্মের স্ুফললাভের প্রার্থনা বিদ্যমান । 
প্রার্থনার ভাব এই যে,_-সম্ভাব-প্রভাঝে আমরা যেন কম্মফল ভগবানে 
সমর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ হই )। 

১০। হেশুদ্ধসত্ব! আপনি আমার সকর্মাকে পুর্ণফলের দ্বারা পুর্ণ 
করিয়া অথবা ফলসমন্সিত করিয়া, পুনরায় আমাকে সেই কর্দের স্থফল 
প্রদান করুন অর্থাৎ ধনদানে আকাঞ্ষা পূরণ করুন । 

১১। তাহা হইলে হে শুদ্ধসত্ন্বরূপ ভগবন্! আমি যেন সৎকর্- 

সীধক জীবনের দ্বারা বিষুক্ত ন। হই, আপনি তাহাই সাধন করুন। (মন্ত্রী 
প্রার্থনামূলক | ভাব এই যে,_আমাকে যেন পাপ স্পর্শ না করে এবং 

তজ্ভন্য যেন আমি সপথ ভষ্ট না হই)। 
১২। শুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! আপনি আহ্লাদক অর্থাৎ 

পরমানন্দপ্রদায়ক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী 

আমার পরমস্থখহেতৃভূত হয়েন, এইরূপে আমাকে অনুগৃহীত করুন অথব! 
হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন । 
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১৩। গশুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! আপনি সন্ভাবরূপে শরণাগতের 

ব্যাপক হয়েন। অতএব এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের 
অর্থাৎ পরমন্্রখের নিমিত্ত আপনি সেইভাবে আমার অন্তর ব্যাপ্ত করুন। 

১৪ শুদ্ধসত্্রূপিন হে ভগবন্! আপনি জ্গঞানজ্োতিঃ-সমুহের 

উৎসারক হয়েন। ( অথবা, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারণের দ্বারা 

লোকসমূহকে রক্ষা করে, সেইরূপে জ্ঞানধনদানে আপনি পাপনিঃসারক ও. 

লোকসমূহের রক্ষক হয়েন)। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী 

আমার সৌভাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সন্ভীবের দ্বারা পরমন্ত্রখ-সাঁধনের জন্য 
জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা হৃদয়কে পরিব্যাণ্ত করুন। 

১৫ শুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! আপনি অভীষ্টপ্রাপক হয়েন?। 

অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকাঁরীর ( আশার ) অভীফপ্রাপ্তির 
হেতু হউন অর্থাৎ সেইভাবে জাগরুক রহুন। 

১৬। শুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! আপনি ভববন্ধনছেদক হয়েন। 

অতএব আপনি এই শরণাগত প্রীর্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ 
ভববদ্ধনছেদনরূপ পরমস্ত্রখের নিমিত্ত হউন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন| 

১৭। শুদ্ধসত্বরূপিন হে ভগবন্! আপনি সদ্রুত্িসমূহের উম্মেষক 

হযেন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমহ্বখের 

নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ মদ্রৃত্তির উদ্মেষণে সহায় হউন। 

১৮। (ক) হে আমার মন! বায়ুব্ূপে বর্তমান বিথের জীবনম্বরূপ. 

ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিযোজিত করিকুতছি । 

(খ) হে আমার মন! বরুণরূপে বর্তমান শ্লেহকারুণ্যময় ভগবানের 

প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিযৌজিত করিতেছি । 

(গ) হে আমার মন! দিকৃপাঁলরূপে বন্তমান জগতের পাঁলক ভগবানের 

প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । 

(ঘ) হে আমার মন! শাসকরূপে বর্তমান সর্ববসংহারক ভগবানের, 

জীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । 

১৯। (ক) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবীন্বরূপ হে শুদ্ধসত্বভাবসমূহ ॥ 
তমোভাবের শোষক তোমাঁদিগের যে প্রসিদ্ধ সত্বপ্রবাহ বিদ্ম(ন, তগবান্ধে 
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স্থাপনযোগ্য, শক্তিদায়ক এবং পরমানন্দপ্রদ সেই সত্বপ্রবাহকে যেন আমি 
অতিক্রম করিয়। না বাই (অর্থাৎ তাহাকে যেন বিনষ্ট ন! করি )। 

(খ) অপিচ, সেই সত্ব-প্রবাহ লাভ করিয়া ইহলোকসম্বন্ধি ভুশ্ছেগ্য, 
বন্ধন বিমুক্ত করিতে যেন সমর্থ হই। 

২০। (ক) হে মন! সৎকন্মে সমুডুত কল্যাণ কামনা কর অর্থাৎ 
সকন্মের স্থফললাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। ( মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক )। 

(খ) অপিচ হে মন ! প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার অগ্রে গমন করুন । 
ভাব এই যে) -প্রজ্জাঁনাধার ভগবান তোমার পথপ্রদর্শক হউন। 

(গ) অনন্তর ( সৎপথ অবগত হইয়া! ) হে মন! ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদ্দে 
গমন কর। অর্থাৎ সৎপথে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ পরমস্থাঁন প্রাপ্ত হও। 

(ঘ) সর্ববশক্তির আধার হে ভগবন্! আপনি বহিরস্তঃশক্রদ্দগকে 

(হৃদ্রূপ যঙ্র-স্থান হইতে ) দুরে স্থাপন করুন । 

২১। (ক) যে হৃদ্প্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞড়ুমিতে ) নিখিল, সত্বভাব 
( দেববিভূতি ) নিত্যকাঁল অবস্থান করেন, হে ভগবন্! এইরূপ হৃদয়- 

প্রদেশ ( যজ্ঞভূমি ) এই মর্ত্যলোকে (সংসারে) খাকিয়াই আমরা যেন' 
প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,_-এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা 

(যেন সত্বভ।বসমনিত হইতে পারি )। 
(খ) অজ্ঞানত।-সমুদ্রে সমুক্তীর্ণ হইতে ইচ্ছ,ক আমরা ( যেন ) খক্ সাম 

ও যজুত্মস্্ররপ শ্বের দ্বারা এবং পরমধন তত্তজ্ঞানের পোষক সত্তভাবের, 

দ্বারা সম্যক্প্রকারে হষ্ট হই। (ভাব এই ফে,_-ভগবাঁনের উপাসনাফ 

অজ্ঞনত!-বিনীশে আমর! যেন প্রজ্ঞাঁন লাভ করি )।. 

রঃ ০ 
০ 

মগ্্রভাষ্যং ( সাকসণাচাধ্যকতং )। 

দ্বিতীয়েইনুবাকে দীক্ষা বর্ণিত । দীক্ষিতেন দেব্যজনে স্বীকৃতে সতি সোমক্রয়ণাদিরূপঃ' 

ক্রতুব্যরহারস্তত্র কর্ত.ং শক্যত ইতি তৃতীয়েইস্থুবাকে দেবযজনস্বীকাঁরো বর্ণাতে। তৎস্বীকারাদুর্ধং 
সোমীর্থে দেবযজনে সোমক্রয়ন্তৈব. বক্ত-মুচিতত্বাভংস্বীকা রাৎপূর্ববমনূবাকীদৌ ব্রতপানদ্রব্য- 
ষম্পাদনমতিধীয়তে। 

১। “দৈবীং ধিয়ং মনামহে সমূড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহম৬. সুপার! নো অসন্বশে।” 

বৌধাযন:-_“অথাপ,.আচামতি দৈবীং ধিয়ং মনামহে ুমুড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং, হক্ঞবাহস৮- 
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ন্ুপারা নো অসন্ধশ ইতি” ইতি । বৌধায়নঃ-“তথাপ আচাচতি দৈবীং চনামহে স্মুড়ীকাম- 

ভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস৬ স্ুুপারা €না। অন্মন্থশ ইতি, ইতি । আপন্তমঃ-_-“দৈবীং বিষ 

মনামহ ইতি হস্তাবাণিজ্য” ইতি ॥ 
অভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বয়ং দেবতাঁকিষয়াং বর্মানুষ্ঠানবৃদ্ধিঃনয়! বুদ্ধ্যা সম্পাদয়ামঃ। কীদৃশীং 

বুদ্ধিং? সুমূড়ীকাঁং স্থহেতুং ব্রহ্গবঙ্চনধারণতেতুং যজ্ঞনির্বাহিকাম্। সেয়ং বুদ্ধিঃ সু পারং 
গ্রতাস্মাকং বশে ভব্তু ॥ স্থমূড়ীকাম্তি পদন্তাভিপ্রায়মাহ--“দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ 
যজ্ঞমেব তন্আদয়তি” ( সং” কা ৬ গ্রুৎ ১ ত'* ৪) ইতি। মৃদু করোতীত্যঞ্চি॥ স্ুপারেতি: 

পদেন যহুচিতং তদাহ-_-ণসুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যক্টিমেবাবরুন্ধে” (সং কাঁণ ৬. 
প্রণ ২ অণ ৪)। ব্যুষ্টিং সুগ্রভাতং কৃত্তযজ্ঞপ্রকাশন মিত্যর্থঃ ॥ 

২। “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদন্দ। দক্ষপিতারন্তে নঃ পাস্ত তে নোহবস্ত তেভ্যো 

নমন্তেভাঃ স্বাহা।৮__কল্পঃ--“অথাশ্মৈ ক৬সে বা চমসে বা নিষিচায ব্রতং- প্রষচ্ছতি তন্দক্ষিণত- 

পরিশ্রিত্য বুতয়তি যে দেবা মনোজীতা মনোযুজঃ সুদক্ষ! দক্ষপিতারন্তে নঃ পাস্ত তে নোই্বস্ত 
তেভ্যো নমন্তেভ্যঃ স্বাহেতি”' গতি । চক্ষুরাদিগ্র!ণাভিমানিনে যে দেবাঃ সম্তি তেহম্মানপয়ঃ-. 

পানরপত্রতান্নষ্ঠায়িনোংস্তর্বহিশ্চ শুদ্ধিসম্পাদনেন পালয়স্ত। কীদৃশ! দেবাঃ? উৎপত্তিকালে' 
মনস| সহোৎপন্নাঃ। ব্যবহারকালেইপি মনসা যুজ্যন্তে। অন্তমনস্বস্ত চক্ষুরাদিভিঃ সংনিহিত- 

বিষয়াণামপ্যনব্গমীৎ। সতি তু মনংসাভায্যে স্বন্ববিষয়েষু জুদক্ষাঃ কুশলাঃ | দক্ষঃ প্রজাপতিরুৎ- 

পাঁদকো যেষাং তে দক্ষপিতারঃ | বিচারপুরঃসরং বরতং বিধত্তে__"্্রহ্গবাদিনো বস্তি হো তব্যং 
দীক্ষিতন্ত গৃহাও ইন হোতব্যাওমিতি হবিবৈর্ব দীক্ষিতো যজ্ভুনুয়াদযজমানন্তাবদায় জুহুয়াস্নন 
জুনুয়াদঘক্ঞপররন্তরিযাছ্যে দেবা মনোজাতা মশোধুজ- ইত্যাহ প্রাণ! ধৈ দেবা মনোজতা মনো- 
যুজস্তেঘেব পরোক্ষং জুছেতি তনেব হুতং নেবাহুতং” ( সংৎ.কাণ ৬ প্র ১ অৎ ৪) ইতি।, 

দীক্ষিতন্ত হখিষ্টমর্থবাদাস্তরে অয়তে-_“পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াহআ্সানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো 
যদগ্বীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিক্রয়ণ এবাম্ত স তম্মাত্তস্ত নাহগ্রং পুরুষনিক্রুয়ণ ইব হাথো' 

থন্বাহুরগ্রীষো ম্যাভ্য।ং বা ইন্দ্ো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্ীষোমীয়ং পশুমালভতে বাত্র প্র 'এবান্ত স তম্মান্াস্থাং 
বারণ্যর্চা পরিচরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং কাণ ৬ ৩০ ১ অ০ ১১) ইতি।, 

শাখাস্তরেহপি--“র্বাভ্যো বা এষ দেবতাভ্য. আত্মানমালভতে যো দীক্ষিত: ইতি । তথা. 

সতি দীক্ষিতন্ত গৃহে ঘগ্যগ্িহোত্রং জুহ্ুয়াত্তহি যজমান এব হুতো ভবেৎ। অহ্থোমে তু নিত্যাগি- 
হোত্রস্ত পরুঃ প্রতিদিনাস্থষ্ঠানরূপং পর্ব বিচ্ছিষ্তেত। তত্র পুর্ববপ্রসিদ্ধেন মন্ত্রেণোইহবনীয়াগ্ো 

হোমঃ স প্রত্যক্ষ ইত্যুচ্তে। অয়ং তু পরোক্ষোহগ্রিছোত্র হোমঃ। অন্ঠমন্ত্রেণ প্রাণাগিযু' 

হয়মানত্বাৎ। অতন্থৃতীয়রোটিত্বেন, মুখ্যয়োর্হোমাহোময়োরভারাল্নোক্তৌষদ্বয়ং। তল্জাননেন' 
মন্ত্রেণ ব্রতং কৃর্ধ্যাদিত্যতি প্রাঃ | 

৩।' “অগ্নে তব. সু জাগৃহি বয়. স্থ মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তযে, প্রবুধে নঃ 

পুনঃ 1৮-__বৌধায়নঃ -“অথ সংবেশনযজুর্জপত্তি অগ্নে ত্ব/. স্থ জাঁগৃহি বয়. জু মন্দিষীমহি 
গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুরি ইতি” ইতি। আপন্তম্বঃ - প্তগ্নে তব স্থ জাগৃহীতি, 

স্থগ্যযন্নাহবনীয়মতিমন্ত্র়তে” ইতি ।' স্ুমন্দিষীমহি নির্ভয়াঃ সন্তঃ স্বপ্র্যামঃ। নোহম্মীকং শ্বস্তয়ে 
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বিনাশাভাবার্থ প্রবুধে জাগরণায়'দদঃ সামর্থ্যং দেহি। তয় প্রসক্তিং দর্শয়ন্ন্ত্ ব্যাচষ্টে “স্বপন্তং 

বৈ দীক্ষিত৬ রক্ষ/৬ সি জিঘা৬ সন্তযপ্সিঃ খলু বৈ রক্ষোহাহগ্নে ত্৬ স্জাগৃহি বয়৬. নু মন্দিষী: 

মহীত্যাহাগ্রিমেবাধিপাং কৃত স্বপিতি রক্ষসামপহত্যৈ” (সং কা* ৬ প্রৎ ১ অণ ৪) ইতি ॥ 
৪1. ত্বমগ্রে ব্রতপা অপিদেব আ মর্ত্যেঘা। ত্বং য্তেঘীডাঃ1৮___কল্পঃ-_“অথাধ্বর্ধাু 

ুধ্যরাত্র আক্রত্য প্রবুদ্ধষনকুর্বাচয়তি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা। ত্বং যজ্ঞেঘ্বীড্য 
ইতি?” ইতি। বাজ্যান্থ ব্যাখ্যাতং। ব্রতত্রংশপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে -. 

“আব্রত্যমিব বা এফ করোতি যো দীক্ষিতঃ স্বপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহাগ্রিব্বৈ দেবানাং 
ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমালম্তয়তি” (সং কাণ ৬ প্র ১ অ০৪) ইতি। অবিকলং 

করোভীত্যর্থঃ। মনুষ্যেষু ছিন্নং ব্রতং মনুষ্মাবতারেণ পাঁলয়তীতি শঙ্কাং বারয়ন্ দ্বিতীয়পাদং 
ব্যাচষ্টে-_“দেব আ মর্ত্যেঘেত্যাহ দেবো হোষ সন্মর্ত্যেযু* (সং কা ৬ প্র* ১ অপ ৪) ইতি।, 
অতো ব্রতং সমাধাতুং শরোতি। অগ্রির্শদ্ধা দিব: ককুদিত্যা দিষাজ্যাপুরোনুবাক্যাদিমন্ত্েঘগ্রিঃ 

ভূয়্ত ইত্যভিপ্রায়ং তৃতীয়পাদে স্বয়ং দর্শয়তি-_€ত্বং যক্দেীভ্য ইত্যাহৈত৬, হি যজ্ঞেত্ীড়তে” 
(সং কাঁ* ৬ প্র“ ১ অণ ৪) ইতি । 

৫--১৭। “বিশে দেবা অভি মামাইববৃত্রন্ পুষা সগ্তা সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ধ- 

সুদাঁবা রাস্বেয়ৎ সৌমাহভূয়ো ভর মা পৃণন্ পুত্ত্যা বি রাঁধি মাহমায়ুষ! চন্দ্রমসি মম ভোগায় তব 

বন্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোকআ্ীহসি মম ভোগায় ভব হয়োহসি মম ভোগায় ভব ছাগোহসি মম 

ভোগায় ভব মেষোইসি মম ভোগায় ভব ।৮-_-বৌধায়নঃ-_“অথ সনিহারান্ প্রহিণোতি স যং 
মহ্যতে ন মাং. প্রত্যাধ্যান্ততীতি তং প্রথমমভিপ্রহিণোতি বিশ্বে দেব। অভি মামাহববৃত্রন্ পৃষা 
সন্ত! সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্বস্থদাবেতি, আহ্রস্তং দৃষ্ট। জপতি নানাহরস্তং রাম্থেরৎ 
সোমাইভুূয়ো' ভর মা পৃণন্ পুষ্ক্যা বি রাধি মাহমাযুষেতি+” ইতি । সনিশবেন হিরণ্যবস্ত্াদি 

দেবদ্রব্যমুচ্যতে 1 সনিহারা দ্রব্যাণামানেতারঃ। আপন্তঘবস্ত প্রকরাস্তরেণ মন্ত্রবিনিয়োগ- 

বিচ্ছেদাবাহ--“বিশ্বে' দেব! অতি মামাহববৃত্রন্িতি প্রবুদ্ধা জপতি, পৃষা সন্তেতি সনিহারান্ৎস৬, 
শান্তি, চক্্রমসীত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং যথালিঙ্গং প্রতিগৃহ্াতি, দেবঃং সবিতা বসোর্বস্দাবেত্যন্তানি” 

ইতি। সর্ব্বে দেবা অভিতঃ পালয়িতুং মামাবৃত্য তিষঠস্ত। পুষা সন্ঠ। পোষকো দেবে! দেয়েন 
হিরণ্যদ্রব্যেগ সহাইয়াতু। সোমো রাধসা সাধকেন বস্ত্রেণ সহাহয়াতু । বসোর্ধন্বন্তরস্ত গবাদে: 

প্রেরকো। দ্বেধে। বন্থপ্রদঃ সন্নায়াতু । হে পোমাম্মিন্ কর্্মণ্যপেক্ষিতমিয়দ্দেহি, সম্পূর্ত্যা মাং 

পুরয়ন্ ভূয় আভর,. অহমায়ুষা মা বিরাধি বিষুক্তো মা ভূবম্।' প্রবুদ্ধো৷ জপেদ্দিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টেঁ_ 
গঅপ বৈ দীক্ষিতাৎ সুযুপুষ ইন্দ্িয়ং দেবতাঃ ক্রামস্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাংববুত্রন্লিত্যাহেন্দি- 
যেশৈবৈনং দেবতাভিঃ সন্য়তি”” (সং কান প্রৎ ১ অণ৪) ইতি। সুযুপুষঃ সুপ্তাৎ। 
অতীন্দিয়সামর্থ্যেন: তদভিমানিদেবতাভিশ্চায়ং মন্ত্রঃ সংযোজয়তি।: বিপক্ষবাধপুরঃসরমাইভূয়ে! 
ভরেত্যমুং মন্ত্রভাগং ব্যাচষ্টে--“ষদেতদযভূর্ণ ব্য়াদযাবত এব গশনভিদীক্ষেত তাঁবস্তোহস্ত পশবঃ, 
স্থয রাস্েয়ৎ সোমাইভুয়ো৷ ভরেত্যাহাপরিমিত্ানেৰ পশ্নবরুদ্ধে” ( সং কাঁৎ ৬-প্র* ১ অত ৪), 

দীক্ষাকালে বিদ্বমানান্ঠাবতঃ পশুনভিপ্রাপ্য দীক্ষেত মন্ত্ান্থুকৌ তাবস্ত এব স্থ্যঃ । মন্ত্রোক্তো 
তূক্তৎসামর্থ্যাদ্পরিমিতাঃ পরলোকে ভবস্তি। পশুভির্ব্যান্তর/ণুপলঙ্গান্ত্ে। চন্দ্রমসি মম 
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তোগায় ভব বন্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোস্রাইসি মম ভোগীায় ভব হয়োইসি মম 'ভোগায় . ভব 

ছাগোইসি মম ভোগান্ব ভব মেষোহসি মম ভোগায় ভবেত্যেভির্ঘন্ৈর্যথালিঙ্গং বন্থু স্বীকর্তব্যং । 

চন্দ্র হিরণ্াং। উতর! গৌঃ॥ তেন তেন মন্ত্রেণ তত্তদ্দ ব্যাতিমানিদেবতাত্ত্যস্তীত্যাহ- _চন্ত্রমসি 

মম ভোগায় ভবেত্যাহ ঘথাদ্েবতমেবৈনাঃ প্রতিগৃহ্বাতি'” (সং, কাঁ* ৬ প্র“ ১ অণ ৪) ইতি । 

এন! হিরণ্যাদিরূপা দিৎসিতা দক্ষিণাঃ ॥ 

১৮। প্বায়বে তব! বরুণায় তব! নিখত্যৈ তা! রুদ্রায় ত্বা।৮ _কল্£--তাঃ লমুদবাযুত্য রক্ষতি 

তাসাং যা নশ্ততি ভ্িয়তে বা! বায়ৰে ত্বেতি তামন্ুদিশতি, যাহপস্থ বা পাশে বা বরুণায় ত্বেতি তাং 

যা সং বা! শীর্ধ্যতে গর্তে বা পততি নির্খত্যৈ ত্বেতি তাং, যামহির্ব্যাঘো বা হস্তি কত্রায় ত্বেতি 

তাং, .ইতি। অনুদিশামীতি শেষং ॥ বিপক্ষস্থপক্ষয়োদু ষণভূষণে দর্শয়তি-_“বায়বে ত্বা বরুণাম় 
ত্বেতি যদ্দেবমেতা নানুদিশেদযথাদেবতং দক্ষিণ। গময়েদ! দেবতাভ্যো বুশ্যেত যদেবমেতা অন্থুদিশতি 

যথাদেবতমেব দক্ষিণ! গময়তি ন দেবতাভ্য আ৷ বৃশ্যাতে” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অন ৪) ইতি ॥ 

১৯। “দেবীরাপো অপাং নপাগ্থ উ্দির্বিস্ত ইন্িয়াবাম্মদিস্তসস্তং বো মাহব ক্রমিষমচ্ছিন্ 

তত্বং পৃথিব্যা অনু গেষম্।” বৌবায়নঃ_-“অথ যদ্কপরিয়ণা আপ উপাধিগচ্ছস্তি তজ্জপতি 

দেবীরাপো অপাং নপাগ্চ উন্িহৃবিষ্য ইন্জিয়াবান্মদিস্তমস্তং বো মাইব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তং পৃথিব্যা 

অনুগেষমিতি সং ঝ! গাহতে সং বা তরতি” ইতি । অপরিয়াণ৷ গমনবিরোধিষ্তো। মার্গপ্রতি- 

রোধিকাঃ ॥ আপন্তত্বঃ - “প্রয়ণে দেবীরাপ ইত্যপোইবগাহতেহচ্ছিন্নং তত্তং পৃথিব্যা অন্থুগেষ- 
মিতি হস্তেন লোষ্টং বিমুদগাত্যাপারাৎ” ইতি। যদ কেনাপি নিমিত্তেন দেবধজনাদন্তাত্র দীক্ষেত 

তদানীং পৃথগরগীধ্র্ীন্ সমারে।প্য দেব্যজনং গচ্ছন্মধ্যে প্রাপ্তীয়াং নগ্ভামবগাহ্বোত্বরেৎ। অপাং 

নপাদিত্যগ্সিলম্বোধনং। হে দেব্য আপো যুষ্মাকং য উর্শিস্তং পাদেন মাইবক্রমিষং। কীদৃশ 
উর্দিঃ। ব্রীহাছ্যৎপাদনেন হবির্ষে/গ্যঃ স্বকীয়জলপানেনেন্দ্রিয়শক্তিকারী তৃষাং নিবর্তযন্নতি- 

হুর্ষপ্রদঃ। মুদি লোষ্টরূপং পৃথিব্যা অচ্ছিন্নং তন্তং সেতুং প্রাপ্য তন্তোপরি গচ্ছামি ॥ হৃবিদ্য- 
শব্ধাভিপ্রায়মাহ -দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহ যদ্বো মেধ্যং যজ্ঞিয়/, সদ্দেবং তদ্বো মাহব 

ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহ*” (সং* কা*৬ প্রণৎ১ অণ ৪) ইতি। ইতি বাচ, ইত্যেব ॥ 
তন্তশব্াভিপ্রায়মাহ--“অচ্ছিন্নং তস্তং পৃথিব্যা অনুগেষমিত্যাহ সেতুমেব কৃত্বাহতেতি” ( সং" 

কাঁৎ ৬ প্রণ ১ অণ ৪) হাত॥ 

২০। “ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ গ্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অন্তথেমবস্ত বর আ পৃথিব্যা আরে 

শব্রন কৃণুহি সর্ববীরঃ1৮---বৌধায়নঃ--“বৃহম্পতিবত্যর্চা প্রয়াতি ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি 
বৃহস্পতি; পুরএতা তে অন্ত্িত্যথ যত্র বংস্তন্ ভবতি তদবস্তত্যথেমব স্ত বর আ পৃথিব্যা 
ইত্যথাহ দিত্যমুগ্ন্তমুপতিষ্ঠত আরে শব্রন্ কৃগুহি সর্ধবীর ইতি” ইতি । 

আপন্ততবস্ত ত্রীন্মস্ত্রানেকীক্ৃত্য বিনিষুঙ.ক্তে-_“পৃথগরণীঘঘ্বীন্ সমারোপ্য রথেন প্রধাতি 
এতদদভাবে রথাঙ্গমাদায় ভদ্রাদভি শ্রেয় ইতি” ইতি। অন্রার্থক্রমেণ দেবীরাপ ইত্যন্মাৎ পূর্ব- 

মেবায়ং মন্ত্রেইবগন্তব্যঃ। হে বরথ ভঙ্রাৎ প্রশস্তাদস্মাঘিত্যাগিহোত্রস্থানাদতিগ্রশস্তং সৌমিকং 
দেবজনমভিপ্রযাহি। বৃহস্পতিস্তব পুরতো গন্তা ভবতু। অথ প্্য়াণাদুর্ঘং পৃথিব্যাঃ সন্বস্ধিষ্ঠা 
সমস্তাদ্বরে শ্রেষ্টে স্থান ঈমিমাঁং গতিমবস্ত সমাপয়। হে রথাতিমানিম্নাদিত্য শত্রনাক্ষসাদীনারে 



৪২ বজু্বেদ-সংহির্তী [ গ্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

'দেবযজনাদ্দুরে কুরু | কর:-_-“অথ বধ বক্ষ্যমাণো ভবতি তদবস্তত্যেদমগন্ম দেব্যজনং ৮৮ 
ইত্ন্তাদসথবাকন্ত” ইতি। সচ মন্ত্র এবমায়ায়তে-_ 

২১.। “এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্য! বিশ্বে দেবা যদজুযস্ত পূর্ব খক্সামাভ্যাং যজুষা সস্তরস্তো 

রায়স্পোষেণ সমিষ! মদেম” ইতি ।--পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি যদ্দেববজনং তদিদমগন্ম বঙ্গং প্রাপ্তাঃ। 

বন্দেববজনে পূর্বে সর্কে দেবা অজ্ুবস্তাসেবস্ত তদয়মাগত্য বেদত্রয়গতৈর্মন্ত্ঃ সোমযাগং অস্তরস্তঃ 
ধম্যকপারং নয়স্তো রায়ম্পোষেশ ধনসমৃদ্ধ্যা সমিষা সমীচীনেনান্সেন চ মদেম হয্যাণ্ম ॥ 

ভদ্রাদভীত্যাদিমনতরার্থঃ স্পষ্ট ইত্যভিপ্রেত্য ত্রাহ্মণেনাত্র ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতং ৷ ওপান্ুবাক্য- 

কাণ্ডে তু দীক্ষিতনিয়মপ্রসঙ্গাদ্যাখ্যানং কৃতং। তত্র বৃইম্পতেরুপযেগমাহ--“অগ্রির্ব্ব দী ক্ষিতন্ত 

দেবত৷ সোৎম্মানদেতর্ছি তির ইব যি যাতি তমীশ্বর৬. রক্ষা৬/সি হস্তোর্ডদ্রাদভি শ্রেয়: প্রেহি 
ব্বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অন্ত্িত্যাহ ব্রহ্গ বৈ দ্েবানাং বুহস্পতিস্তমেবান্বারভতে নম এন৬. 

সম্পারয়তি” (সং* কা ৩ প্রণৎ ১ অ* ১) ইতি। যদা দীক্ষিতোহগ্রিহোত্রস্থানাৎ প্রযাতি 

তদাতিস্তিরোহিত ইব নৈনং পালরনতি। ততো রক্ষাংগ্তেনং মার্গে হস্তমীশ্বর/ণি ভবস্তি । তত্র 

বৃহম্পতৌ পুরতো গচ্ছতি সত্যন্থগচ্ছন্তমেনং রক্ষোবাধপরিহারেণ স বৃহস্পতিঃ সম্যকৃপারং নয়তি | 

'উত্তরমন্তরস্ত চতুষু' তাগেষু প্রতিপাগ্ছোহর্থ; প্রসিন্ধ ইত্যাহ--“এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যাহ 
দেবষজন৬. হেষ পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিশ্বে দেবা যদজুষস্ত পূর্ব্ব ইত্যাহ বিশ্বে হোতদ্দেবা 
জোধয়ন্তে বদ্ধ ক্ষণ! ধকৃসামাভ্যাং বজ্ষা সস্তরস্ত ইত্যাইকৃসামাভ্যা৬, হোষ যজুষা সম্ভরতি যো 
যাতে রায়ম্পোষেণ সমিষ! মদেমেত্যাহাইশিষমেবৈতামাশান্তে” (সং কা ৩ প্র ১ অন ১ 

ইতি॥ অধ্বযুপ্রভৃতয়ে! ব্রাহ্মণ! যদ্দেববজনমিদানীমধিতিষ্ঠত্তি তাদ্দবাঃ শ্বস্ধং সেবমান! এতা? 
সেবস্তে। যো ধজতে দম এষ সম্তরতীত্যন্বয়ঃ ॥ 

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ-_ 

“দৈবীং হস্তৌ শোধরিত্ব। যে দে ব্রতপয়ঃ পিবেৎ। 
অগ্নে স্বগ্যন্নগ্রিমাহ ত্বং প্রবুদ্ধো জপেত্থা ॥ ১॥ 

বিশ্ব ইত্যপি পুষেতি সনিহারান্ুশাসনং। 
দেবে বসুগ্রহশ্চন্ত্রং ষড ভিস্তত্র প্রতিগ্রহঃ ॥ ২ ॥ 

বায় নষ্টামগ্ল, মৃতাং সন্নামৃগ ত্যাং চ গাং স্পৃশেৎ। 
দেবীরাপো বিগাহা।চ্ফি লোষ্টমপ্র, বিমর্দিয়েখ ॥ ৩ ॥ 

ভদ্রাদ্রথেন যাত্যেদং যাগভুমিব্যবস্থিতিঃ | 

অন্থুবাকে তৃতীয়েংশ্টিন্ুদিতা একবিংশতিঃ ॥8।” ইতি। 

অথ মীমাংস| 
একাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদ্দে চিত্তিতং--ন্বপ্রাদিমন্ত্রী আবর্তা নো বাহগ্োহত্বস্তরায়তঃ | 

কৎন্োন্দেশপ্রবৃত্তত্বানিমিত্তাভেদতঃ সরু” ইতি ॥ দীক্ষিতত্ত স্বপ্রনহ্যত্বরণবৃষ্টিক্রেদনামেধ্যদর্শন- 

নিমিত্বকান্ততনন্ত্রপাঃ পঠিতাঃ | ত্বমগ্নে ব্রতপা! অনীত্যাদিকঃ স্বপ্রমন্ত্রঃ | দেবীরাপো অপাঁং 
নপাদিত্যাদির্নদী তরণমন্ত্রঃ ॥ উন্দতীর্বলং ধত্ত ইত্যাদিবৃ্টিক্রেদনমন্ত্র; | অবন্ধং মন ইত্যাদির- 
মেধ্যদর্শনমন্তঃ। যদ] নিদ্রা মধো প্রবোধৈরপলৈরব্যবধীয়েত, নদী চ বশ: আোতোযুক্তা দ্বীপৈঃ, 
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ৃষ্টিশ্চ বিচ্ছেদৈত অমেধ্যানি চ দেশৈস্তদা! তৈরস্তরায়ৈ্লিমিত্তেযু ভিস্তমানেষু নৈমিত্তিক! মন্ 
আবর্তনীদ্বা ইতি প্রাপ্তে ব্ূমঃ - রাত্রিগভাং কৃৎন্নাং নিদ্রামুদ্দিশ্ত মন্ত্রাভিধানান্লিমিত্তমৈকং। 
এবমন্ততাপি যোজ্যং। তত্মানীস্ত্যাবৃত্তিঃ ।  তত্রৈবান্তচ্চিস্তিতং - «প্রয়াণে প্রত্যহং মন্ত্রো 

ভিন্নো নো বাহত্র বিশ্রমৈ। প্রয়াণভেদাততিক্ো! নো গত্যৈক্যাদীনিবৃত্তিতঃ,. ইতি ॥ ভদ্রাদ্দভি 
শ্রেয় ইত্যাদিঃ প্রস়্াণমন্ত্রঃ । তত্র দীক্ষিতন্ত নির্গমনমারভ্য 'পুনঃপ্রবেশপর্ধ্যস্তং বিশ্রমব্যবধানেহপি 
প্রয়োজনৈক্যার্দেকমেৰ প্রম্বাণং । ততো ন মন্ত্াবুত্তিঃ ॥ 

অথ চ্ছন্দঃ | 

দৈবীং ধিয়স্ত্গ্নে ত্বমিতি চৈতে অনুষ্ঠুভৌ | ত্বমগ্ন ইতি গাক্সত্রী। বিশ্বে দেবা ইত্যেক- 
পর্া। এদমগন্মেতি করি্ইপ, ॥ 

ইতি শ্রীমৎসাক্পণা চার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযভূর্কেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্ে 
গ্রথমকাগ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥ 

গা রঃ 
যী 

গন্্রাথ-আ।লোচনা । 
৭ 5 

দ্বিতীয় অনুবাঁকে দীক্ষা বর্ণিত হইম্বাছে। দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির দেবকার্ষ্য 

অবিকার জন্মে। তখন তিনি সোমক্রয়ণার্দি ক্রতু-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হম। 

ঘক্ষ্যমাণ তৃতীয় অনুবাঁকে দীক্ষিত কর্তৃক দেবযজন বা! দ্রেবপুজার অধিকারের বিষয় পরিবর্ণিত। 

কিন্ত তৎসম্বন্বেও এক বিশেষ বিধি আছে। দেবযজনে অধিফাঁর লাভের পুর্বে দীক্ষিত 

ব্যক্তিকে 'ব্রতপান দ্রব্য: সম্পাদন করিতে হয়। তত্তিন্ন, দীক্ষিত হইলেও, তাহার দেবযজনে 
অধিকার জন্মে না । তাই অনুবাকের প্রথম কয়েকটা মন্ত্রে, সৌমযাগ সম্পাদনে সোম-ক্রয়ণাদির 

পূর্বেই ব্রতপাঁনাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে। 

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদুষ্ট হয়) যথা,--“দৈবীং ধিয়ং প্রভৃতি 

মন্ত্রে হস্তাঁদি প্রক্ষালন ; অনস্তর আচমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর “বে দেবা” প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রতপয়ঃ 

পান করিবে। এঅগ্নে ত্বং, প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, "ত্বমগ্রে” প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নির 
উদ্দেশে জপ করিবার বিধি । “বিশ্বে দেরা” "পু! সন্া” প্রভৃতি মন্ত্রে “সনিহারানুশাসন+, “দেব 

সবিতা”, “বসোঃ চন্দ্রমসি+ প্রভৃতি ছয়টা মন্ত্রে পরিগ্রহ। তার পর “বায়বে ত্বাং প্রভৃতি 
নত্রতুষ্টয়ে গরুকে স্পর্শ করিবে । “দেবীরাপঃ প্রভৃতি মন্ত্রে জলের মধ্যে লোষ্ট নিক্ষেপ করিয়া, 
সেই লোষ্টকে জল দ্বারা বিমর্দন এবং পরিশেষে “ভদ্রাদধি+ প্রভৃতি মন্ত্রে রথে গমন করিয়া 

“এদং প্রস্তুতি মন্ধ্ে যাগভূমিতে অবস্থিতি। বল! বাহুল্য, বিনিয়োগ-সংগ্রহের উল্লিখিত 
বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিফাশন করিয়াছেন! আর সেই বিনিষোগ 

অনুলারেই ভাব্যে মন্ত্রের ভাব প্রকটিত হইয়াছে । 

কৃষঃ-বজুর্ধবেষ--৫৩ 
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কিন্ত আমরা আনেকতই ভাষ্যের সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের 

অর্থ অনেক স্থলে ভাষ্য ভহতে সম্পূর্ণ স্বহগ্্ বলিয়া উপলন্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের 

ব্যাখ্যাদির বিষয় নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে । তাহাতে সকল বিষয় স্পন্টকৃত হইবে। যথা-_ 
এষ্ঠ 'ন্ুবাকের প্রথম ইটা মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যাভাযে যাহা! অবগত হওয়া যায় এবং 

ভাব্মান্রসারে মগ্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচর দেওয়া আবশ্তক মনে 

করি। মন্ধে পন্োগ্য পদ নাট । ভাষ্যকারেক মতে প্রথন মন্ত্রটা ষজমানের আচমন-সংক্রাত্ত 

মন্ত্র। এঠ নঙ্বের ভাব-নিষয়ে প্রায় সকলেরহ এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে জমান যেন 

বলিতেছেন,--পগাদি এঠ আরব অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্ত চিরন্থথের নিদ[ন যজ্-কার্য্যের উপযুক্ত 

তেজন্কর দৈণী নুদ্ি প্রার্থনা করি । এহাদৃশী সর্ধপ্রশংলনীয়া ধুদ্ধ আমাদের বশীভূত হউক ॥ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে তুগ্ধ পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই । হহাই ব্র্পয়ঃ পান । একটী ব্যাখ্যার প্রকাশ, 

£এই মন্ত্রে অমুর-প|নে দুগ্ধ পান করিবে ।” তদমুলারে মন্্ের মে একটা বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, 

ভাহা এ*,-নে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্যকর ( ইন্দিরগণ ), তাহারা 

এই অনুষ্টানে নিপুণচা প্রদশন করতঃ "আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি তাহাদিগের উদ্দেশে 

আহতি প্রদান করিতেছি । এই 'আহুতি স্ুুসিদ্ধ হউক ।” *» এখানে “দেবগণ বলিতে 

“ইন্সিয়গণ? অর্থ পরিগহীত হইয়াছে । ভাষ্বে প্রকাশ, যজ্জে বিদ্র উৎপন্ন না হয়--সেই জগ্যই 

এই মন্্রের প্রার্থনা । ভাষামঠে মন্ষ্বের বে অথ হয়, তাহা এই,-চক্ষুরাদি প্রাণাভিমীনী 

দেবগণ আমাদিগের ছুগ্ধপানরূপ বতানুষ্ঠানে বহিরস্ত-শুদ্ধি লাধনে 'মামাদিগকে পালন করুন । 

সেই দেনগণ কিরূপ? তাহারা উতৎপত্তিকীলে মনের সহিত উৎপন্ন | বাবহারকালে মনের 

সহিত তাহারা সংদুক্ত হন। বাহারা অন্গমনঙ্গূ, তীহাদিগের চঞ্ষরাদির গোচরীভূত সন্নিহিত 
বিষয়েও অনবগতি হয়। কিন্ত মনের সঙ্।য়তায় সেহ সেই বিষয়ে গারদশী হওয়া যায়। দক্ষ- 

প্রজাপতি যাহাদের উৎপাদক, তাহারা দক্ষগণিতাবঃ | ইচ্যাদি। 

ক্রিয়াকন্মে মন্ত্র যে ভাবেই প্রস্ন্ধ হউক, এগিষরে শানাদের কিছুই বক্তব্য নাই। 

আমরা কেবল মন্্েরকি নিগৃত লক্ষা, তাহাত একট চালোছনা করিতেছি । আমাদিগের 

মন্দ্রানুসারিণী-বা।খায় ও খঙ্গারবাদে সে মালে।১নাধ অভ প্রকটিত আছে | তদনুসরণে 

সামান্য একটু চিগ্তা করিলে তাব পরিপ্ুত হতে গারে। মন্ত্র ছুইটা ভগবানের করুণা- 

প্রার্থনায় বিনিমুক্ত পলিয়া মনে করি। 

প্রথম মগ্লে, ভগবানের নিকট স্ধদ্ি (প্রজ্ঞা) লান্ডের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 

সন্বদ্ধির অধিকারী হইলে, মাগ্নুষ কি প্রকার নিভবসম্পন্ন হইতে পারে, “ধিয়ং পদের বিশেষণ- 
কয়টা তাহাই ব্যক্ত করিতেছে । তোমার “ণিয়ং (মতি ) যদি দেবোদেশে প্রযুক্তা ( দৈবীং) 

ইয়) তাহার দ্বাবা পরম স্থখ প্রাপু হওয়া যায়--তাহ! পরমস্থথপ্রদায়িকা ( স্থমুড়ীকাং) হয়, 

তাহা “তেজের ধারক" হইয়। থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়৷ কাচ . 
এ ৫ শব পপ ০ পাপ পপ 

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাথা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সায়ণের অথব। উবটের 

বা! মহীধ্রের ভাষো এ ভাব পাওয়া যায় না। 
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অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বার নানা সতকন্ম সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই 

সংকর্মসাধযিত্রী (যজ্ঞবাহসং ) হয়। এ গ্রকার হিতসাধনী বুদ্ধি আবার সহজলভা। ( সুপার! ) 

হইতে পারে। সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী »ইতে পার, যি তাহা ভগবদভিমুখী হয়। 

এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,-হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদেশে 

প্রযুক্ত হয়, স্ধদ্ধি যন আমার বণে থকে । ভাপ এই যে,-তাহা হইলেই আমার 

সর্ববাতীষ্ট সিদ্ধ হইবে । 

দ্বিতীয় মন্ত্রে তুইটী তস্্ পরিবাক্ত আছে । প্রথমে বলা হইয়াছে -দেৰ্গণ বা দেবভাব্সমূহ 

বা শুদ্ধসত্বাদি (বাত) হদয়ে উৎপল হয়, হয়েই অবশ্থিতি করে। মিনোজাতা” ও 

“মনোধুঞঃ পদদ্ধম সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে । মাগুষ! কম্তুরিকা-মন্েষী মুগের মায় কেন 

দুরে বুরিয় মরিতেছে | দেবতার সন্ধ।ন চা? এ দেখ - তোমার জদয়হ তাহাদিগের উৎপত্তি- 

স্থান! এ দেখ তোমার হৃপরেই তাহারা ভধিঠিত আছেন! একটু অনুধাবন করিলেই তাহ! 

বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত “খে পদ, সেই আভাষ গ্রদ/ন করিতেছে। এ পদের 

প্রতিবাঁকো 'আমবা তাত পর্বৈরনুভূ ঠা?” পদ ব্যবহাব করিয়ছি। সেই আাদস্থিত দেকতাগ 

গ্রতি ঘি তৌনার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাহারা কি প্রকারে তোমার 

দ্বার সৎকর্ধ্সমূহ সমাধান করিয়া লয়েন ! মগ্জের “ক্ষপিতারঃ পদ, আমাদিগের 'জদয়স্থ দেব- 

ভাবের কম্মক।[রতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে । এ মদ্কে ভগনানের নিকট যেন প্রার্থনা করা 

হইতেছে,--হে ভগবন্! আনার হৃদয়ে দেনভপ ( দেবগণ ) অধিষ্ঠিত হউন ; আব, ত।হাদিগের 
সাহাযো সতকর্মানষ্ঠানের দ্বীরা অমি দেন পরিপাণ লাভ করিতে পারি। তাহারা আমাকে 

পলন করুন। তীহ।বিগের উদ্দোশ স্বাহা-মন্্ে আঁঘি েন কন্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 

পারি,_-আনার কম্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই 1, 

ভাষ্যে অগ্ুক্রমিত হইয/ছে,দৌনী জমান এই ছুহটী মন্ত্র টচ্চারণে মৌন-ভাব ভঙ্গ 
করিবেন। যাহারা অনেক কথ। কহে, তাহারা অন্যায় কথা কহিয়া থাকে,_অসত্য কথা 

কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে ধাহ।রা অগ্রসর হইবেন, মৌনাবলস্বন তাহা দিগের 

পক্ষে প্রধান প্রয়োজন । সেই মৌন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহ! হইলে এই ছুইটা মন্ত্রের, 

আদর্শ-অন্ুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ-সাধক |. পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই 

মন্তরবয়ের বাক্যের স্যায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মুলক হওরাই কর্তব্য । মন্ত্ার্অ(লোচনায়), 

এই এক প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 

তার পর তৃতীয় অনুনীকের তৃতীয় মন্ত্রের মন্দ অনুধাবন. করুন।. ভাষ্যান্ুসরণে প্রচলিত, 

অর্থে বুঝিতে পার! যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজালিত করিয়া তাহাকে বলিতেছেন,-“হে. 
অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্ালিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজালিত 
(জাগরিত ) থাকিলে, রাক্ষসেরা যক্তহানি করিতে আমিতে সাহন পাইবে না” এ পক্ষে 
ভাব আমে এই যে, অগ্নি জলিলে যাজ্জিকগণ জ।গিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসের! সেদিকে, 
অগ্রসর হইবে না। আমর! কিস্তমনে করি, এখানে সে বহিঃশক্র যজ্ঞবি্নকারক রাক্ষমের 
প্রসঙ্গ দাই। পরন্ব এখানে অস্তঃশত্র-__কাদক্রেধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত, রহিম্বাছে।: প্রার্থনা, 



৪২৮ যজুর্ষেেদ-সংহিতা |. [প্রথম কা, প্রথম অষ্ক | 

কারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থন। জানাইতেছেন,-হে জ্ঞানময় !' সংসারের 
মোহধোরে পড়িয়া আমরা পুনংপুনঃ সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সত্বভারকে- বিলর্জান দিই ।. 

“আপনি আমাদিগের সেই মোহঘে|র বিদূরিত করুন। জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিয়া, 

আমাদিগকে সদা সদ্বদ্ধি দান করুন, _সৎপথে পরিচালিত করুন। পদে পদে প্রমাদ আসিয়া 

আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে । কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি) আপমিই তাহার. 

উপার-বিধান করুন। দিয়াছিলেন সকলই; জন্মসহজীত সব্ৃভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ 
পাইতেছিল--সকলই ) কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্ন দিয়াছি ; সংসারের পাঁপ- 
সংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষলাঞ্ছিত মলিন করিয়৷ তুলিয়াছি। তাই প্রার্থনা 
করিতেছি, “আবার -_ আনার আমায় কৃপা করুন ( পুনরদদঃ)। এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই 
তাৎপর্য । মন্ান্তর্গত কয়েকটা পদ বড়ই সংশয়-মূলক । ভাষ্যকার সেই কয়েকটা পদ্র-সন্বন্ধে 
ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়ছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন, 

হয়না। বেদমন্ত্র_হুত্রাকারে গ্রথিত। উহার এক একটা ক্ষংশের মধ্যে বু ভাব পুরীরুত 
হইয়। আছে।, দৃষ্টাত্ত-স্থলে এই যছুর্কেদেরই প্রথম মন্ত্র হষে হা” “উর্জে ত্বা” প্রভৃতির প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই মন্ত্রের অন্তর্গত “পুনদদ পর সেঈকপ হথত্রন্বূপ। এ 
পদে কত পুরাতন স্বৃতি মনোমধ্যে জাগরুক করে। এ পদে ভাব আসে,_গামাপিগের জন্ম- 

গ্রহণের সহিত আমর! বীজদপে সন্বভাবের কত অঙ্গত ল।ভ করিয়াছিলন! কিন্তু এখন, 

পাঁপ পৃণিবীর প্রলোতনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই ভারাইর়াছি | “পুনর্দদঃ পদের। 

প্রার্থনায় বল! হইতেছে,_-“ভগবন্! সেই সব ভাব প্মাপ।ব সায় ফিরাইয়। আনিয়া দেও |; 

এইবূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-স্ত্রের এক্ একটি মগ্্েখ ব্যাথ্যায় বহু কথা অলোচনার 

প্রয়োজন হয় । কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাছল্য মনে করিতেছি । * 

দীক্ষা গ্রহণকারা ব্যক্তি যদি ক্লোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাতে পাপম্পর্শ হয়। সেই 

পাপ-প্রক্ষালন জন্য এই অঙ্নুবাকের চতুর্থ মন্ত্র অনুন্মরণীয়'। মন্ত্রটা জলন্ত অগ্রিকে সম্বোধন করিয়া 

প্রযুক্ত হইয়াছে,_ইহাই ভাষ্যের অভিমত। সে পক্ষে, মন্ত্রে অগির গুণ-ব্যাখ্যানে বলা 
হইয়াছে,২-অমি সকল কাজেই লাগিয়া থ|কেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয়। 

এখন আমাদ্িগের পরিগৃহীত অর্থের মম্ অনুধাবন করিয়। দেখন। আমাদিগের মত এই 

যে, মন্ত্র জঙ্র্েবতাকে উদ্দেশ করিয়। প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্ম পালক ও" 

ক্ষক এবং সকল সংকর্মানুষ্ঠানেই যে ভ্ঞান-দেবতার প্রাধান্ত, তাহা স্বতঃই উপলন্ধ হয় । 
মন্ত্রে তাহারই (জ্ঞানদেবতার ) সেই মাহাস্ম্-কথ! প্রখ্য।পিত হইয়াছে । মন্ত্রের মধ্যে 

'আত্মোদোধনার ভার আছে। এখানে আপনার অস্তরস্থ শুদ্ধসত্বের উদ্বোধন1 দেখিতে পাই 

* মন্ত্রের বিতাগ-সন্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুথিভে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার 
গাঠ দৃই হয়) ভান্তেও এরূপ পাঠীস্তর দেখিতে পাই। কাণীর পাঠে, জর্দর্ণীর প্রকাশিত, 
ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অন্ুস্ত। বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহ! রূপাস্তরে পরিগৃহহীত & 

আমর! বিড়ি পাঠ মিলাইয় অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি ।. 
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হৃদয়ে শুদ্ধসত্বভাব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ট, ধনই প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহা 
হইলে কোনও ধনেরই আঁর অভাব থাকে ন।। এ পক্ষে প্রার্থনার মন এই যে,--হে আমার; 

'্বদিস্থ শুদ্ধসত্বভাব! তুমি জাগরিত হও) আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে তাঁমি যেন 

আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই |” জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই। 

কিন্ত সে ধন এখন আমর! হারাইয়াছি ; শুদ্ধসক্ভাব ছদয়ে জাগ্রৎ হইলে, দেই ধন আবার 

ফিরিয়। পাইতে পারি।” ফলতঃ, শুদ্ধনত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন' সম্বন্ধ, শুদ্ধলত্তের 

সঞ্চারেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, মন্ত্রে তাহা নির্দেশ ককা হইয়াছে । মন্ত্রের উপদ্দেশ এই যে,-- 

“মানুষ! তুমি শুদ্ধ-সত্বভাবান্বিত হও ) জ্ঞানদেব তোম|য় পরম ধন প্রদ্ধান করিবেন ।, 
পঞ্চম হইতে সপ্তদশ পর্যন্ত কয়েকটা মন্ত্রক একতে সমাবিষ্ট করিয়া ভযাকার উ সকল 

মন্ত্রের অর্থ নিফাশন করিয়ছেন। ভাষ্াসুনারে মন্ত্রসমূহের যে অর্থ হয়, তাহা এই--সকল, 

দেবতা আমাকে পালনের জন্য আমাকে আবৃত করির! অবস্থান করুন। পোষরু পুষ! দেবাতা; 

হিরণ্য-দ্রব্যের সহিত আগমন করুন, সোম বস্ত্র লইয়। আগমন করুন, গবাদির প্রেরক. দেবতা 

বনুপ্রদ হইয়৷ আগমন করুন। হে সোম ! এই কর্মের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন। আমাকে, 
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলশ্নান করিয়! পুনরায় আমাকে পর্যযাপ্তের অতীত, ধন প্রদান করুন ॥ 

আমি যেন আযুর দ্বারা বিষুক্ত না হই তার পর *চন্দ্রমসি' “বন্ত্রমসি” প্রভৃতি মন্ত্রসমূহে এক- 

এক দ্রব্যের উপলক্ষিত এক এক দেবতার নিকট সেই সেই দ্রব্য প্রার্থনা করা হ্ইয়াছে। বস্ত্র, 

গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ প্রভৃতি এহিক বিভ্ত-সম্পত্বি-লাঙের কামনা সেই সকল মন্ধে প্রকাশ 

পাইয়াছে। ছাগাঁভিমানী দেবতার নিকট ছাঁগ, মেষাভিমানী দেবতার নিকট মেষ, বন্ব(ভিমানী' 

দেবতার নিকট বন্ত্, গবাভিমাঁনী দেবতার নিকট গবাদ্দি, অশ্বাভিমানী দেবতার নিকট” 

অশ্ব প্রভৃতি যাচ্জা করিয়া, তত্তৎস[মগ্রী লাভের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা! জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ 

ফলতঃ) প্রহিক স্থখসাধক যে সকল সামগ্রী কামনীয়, সেই সকল সামগ্রীই এই সফল মন্ত্রে 
উপলক্ষিত। ভাষ্যের ভাবে তাহাষ্ঈ উপলব্ধ হয়। 

কিন্তু মন্ত্রের সহিত এঁহিক সুখসাধক সামগ্রীর সংশবব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।. 

বেদ মন্ত্র নিত্য-সত্য. অপৌরুষেয়। আর ছাগ মেযাদ্দি অনিত্য পৌরুষেয় | নিতা-সামগ্রীর: 
সহিত অনিত্য বস্তর সমাবেশে, অপৌরুষেয় বেদের-মস্ত্রের সহিত অনিত্য পৌরুষের, ছাগমেষাদির 
সংশ্রব-কুচনায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এবং নিত্যত্বের বিপ্ব ঘটে। তাই আমরা মনে করি, 

মন্ত্রের সহিত সংশ্রবযুক্ত বন্ন, হয়, ছগ, মেষ প্রস্ততি এহিক স্ুখসাধক সাধারণ বন্ত্রাদি নহে ॥, 
ত সকল পদে আধ্যাত্মিকতামূলক বিভিন্ন উচ্চ ভাব প্রকাশ করে। আমরা মর্্দানুসারিণী 

ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গাুবাদে তাহার কথঞ্চিৎ আভা. প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে এই অ(লোচনা; 

প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি । কি সুত্রে কি ভাবে মেষাদি শব্দ পাধিব, 
পশ্বাদি হইতে আধ্যাত্মিকার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তওপ্রসঙ্কে তাহা রিশেষভাবে, 

উপলব্ধি হুইবে। 

পঞ্চম (“বিশ্বে দেবা” গ্রসৃতি ) মন্ত্রে হৃদয়ে সত্তাঁব উম্মেষণের আকাঙ্া প্রকাশ পাই 

প্রার্থনাকারী মোক্ষেচ্ছু। তিনি পাধিব বিব্বৈব্ধ্য লাভের জন্য ললায্বিত নহেন। তিনি, লেই 



৪৩০ যজজুর্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কাণ্ড, গ্রথম জষ্টক। 

মোক্ষসাধক শ্তদ্ধসবভাব-সমূহ স্ক্টগত করিবার জন্যই ব্যাকুল। তাই তাহার প্রার্থন! 
হইক়াছে»_-ছে ভগবন্ 1 বিশ্বের সকল দেবধিভূতির অনুগ্রহ যেন আমি লাঁভ করিতে পারি। 
তাহারা সকলেই যেন আলিয়া আমার মোক্ষপাধক হন1” পঞ্চম মন্ত্রে সনষ্টিভীবে সকল 
দেববিভৃতি লাভের আক।ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। "মার তৎপরবন্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম 

ও' নবম মন্ত্-চতুষ্টর়ে ব্যট্টিভ।বে প্রত্যেক দেববিভূতির অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে 

পাই। সাধক কহিতেছেন,-হে পুষা, হে (সান, হে সবিতা! আপনার ব্যষ্টিভাবে এবং 
সমষ্টতাবে- _সর্ধভাবে আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। আম'দিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, 

আমাদিগকে পরনাশ্রন্ন প্রদান করুন, আম।দিগকে সৎপথ প্রদশন কক্ন এবং আমাদিগের 

সতকর্থের সুফল প্রদান করুন। ন্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে_ সর্ধতাবে আমাদিগের 

শ্রেকসঃ-সাধন করুন-__ইহাই আমাদ্িগের আকাজ্জ 1 
তার পর দশম মনের বিষয় অগ্রধাবন করুন। এখানে পর্ধ্যাপ্ত- পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন 

লাভের আকাজ্গ! প্রস্দুট দেখি । ভগবান আমাদিগকে এত ধন প্রদান করুন, যাহাতে 
আমাদের আকাঙ্ষার পূরণ হয়-_কামনার অবপান হয়।” এখানে কামনা-নাশের ভাবই 
ব্যক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত অত্যধিক ধন-লাভের পর, কিনার নাশ হয়, এ মন্ত্র সেই সত্য 
প্রকটিত করিতেছে । সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনায় প্রকাশ পায়, 

পর্দেহি সৌডাগামারোগ্যং দেহি দেব পরং সুথম্ | 

বিধেহি দেবী কলাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিরম্ ॥ 
বিধেহি দ্বি্তাং নাশঃং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥৮ 

ফলতঃ, মানুষ চায়-_রূপ। মানুষ চায়__সৌভাগ্য ॥ মানুষ চায়-মুখ। মানুষ চায়__ 

কল্যাণ । মানুষ চায়__বিপুল ধশ্বরধ্য। মানুষ চায-_যশোগৌরব। মানুষের অনস্ত কামনা_ 

মানুষের অনস্ত বাসনা । কামনাই মানুষের পরম শক্র। ধন চাহিয়৷ কামনার তৃপ্তি হয় না। 

রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগা আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার 

তৃপ্তি হয় না। যশেতার তৃপ্তি নাই। মনোরম ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিস্যাবস্ত, 

যশন্বস্ত ও লক্ষ্মীমস্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তাহার তৃপ্তি; কামনারূপ 

শত্রুর নাশই-_তাহার আকাঙ্ষার পুরণ-তাহা!র পরমার্থ লাভ। তাই আমরা মনে 

করি--“রূপং দেহি”, “জয়ং দেহি+, “যশো দেহি” প্রার্থনায় তৃপ্তি আসিল না বলিয়া, সে 

প্রার্থনায় আকাক্গ! পুরণ হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ বাঁণী নি;স্যত 
হইল-_ছ্বিষো জহি? অর্থাৎ, যেন আমি শক্রনাশে সমর্থ হই,_যে শক্র নাশ হইলে 
আর “রূপং দেহি 'ধনং দেহি বলিয়া 'পার্থনা করিতে হয় না); যে শক্র নষ্ট হইলে আরো গ্য- 

.সৌভাগা লাভের আকাজ্ষা থাকে না_আমি যেন সেই শক্র নাশ করিতে সমর্থ হই। 
বলিয়াছি তে, কামনাই মানুষের পরম শক্র। আমরা মনে করি-__ভূয়ো ভর মা পৃণন 

পৃর্ত্যা, বলিতে এখানে কামনারূপ পরমশক্র-নাশের চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিরাছে। ঘিনি পরম 
ধববযশালী সাধক, তিনি তগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন কত্রিরা থাকেন। সাধারণ 



২ প্রপাঠক, ৩ আন্বাক। |]. কৃষঃ-যজুর্বেদ-মন্ত্র ৪৩১ 

মানুষ, পরমৈশ্বর্্যশীলীর সন্ধান পাইয়৷ তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্বাদির কামনা কষে বটে) কিন্ত 
অলোঁকিক সাঁধনশক্কিসম্পন্ন জন, কামন! বিসর্জনরূপ অপার্থিব ধনেরই যাচ্ধ! করে। ঘিনি 
যদ্ধরপ অর্থের ( অতিলাধী ) অধিকারী, ভগবানের মিকট তিদি সেইরূপ অর্থ ই প্রার্থসা করুন। 
অধিকারী হিসাবে বেদমন্ত্রের ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি হয়। যিনি, অর্থের জন্ঠ লালাফিত, তিনি 

অর্থেরই প্রার্থী হইবেন; আবার ধিনি পরমার্থ লাের জন্য ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা 
জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্যশালী আপনার অন্ত এশ্বর্যের ভাণ্ডার উনুক্ত করিয়া রাখিক়্াছেন। 
বাহার যেমন গ্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন। 

পরবর্তী একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্যন্ত মন্ত্-সমূহে সেই আকাক্কিত সামগ্রী বিষয় উল্লিখিত। 
আঁকাজ্ষার পরিতৃপ্তির প্রথম সামগ্রী_ *চন্ত্রং অর্থাৎ পরমানন্দ। ভগবৎপ্রীপ্তিতেই সেই 

পরমানন্দ অধিগত হয়। আকাজঙ্ষার ইহাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি | 'বন্ত্র-_দ্বিতীয় সামগ্রী? বস্ত্র যেমন 
নগ্র-দেহকে আবৃত করিয়া লঙ্জ! নিবারণ করে) সেইরূপ সন্তীবদ্ধারা কামনা-বাসন পুর্ণ নগর“ 

হৃদয়ে অমৃত নিহত হয়। অর্থাৎ, সন্তাব সঞ্চারে কামনা-বাসনার পরিভৃষ্থি সাধন হইলেই 

মানুষের আকাঙ্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার পর “উত্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানরশ্ি। জ্ঞানবলে হৃদয়ের 

পাঁপান্ধকার বিদূরিত হইলেই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিমল জ্যতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলেই, কামনা" 
বাসনার নিবৃত্তি ঘটে; তখনই আকাজ্জ। পুরণ হয়--তথনই পর্যযাপ্তেরও অতীত ধন অধিগত 

হইয়া থাকে। “উত্রা£ পদে এখানে গাভী বুঝায় না। এখানে ভগবানকে “উত্ত্াঃ পদে 'জ্ঞানের 

উৎসঃ বল! হইয়াছে । গাভী যেমন লোকরক্ষাকর পয়ঃ-নিসারণ করে, সেইরূপ ভগবানও 

জ্ঞানকিরণ-দানে পাপনিঃসবেণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ১ অজ্ঞানান্ধ কার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি” 

বিচ্ছরণে পাপতমন|শের ভাবই এ “উত্সা£ পদে প্রকাশ করিতেছে । অজ্ঞানতাই কামনার ও 

বাসনার জনক। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতার বিনাশে কামনার ও বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি 

সাধনে, আকাজ্জ! পুরণ হইয়া! থাকে । তার পর, আকাজ্ষা পুরণের আর এক সামগ্রী- “হয়ঃ” | 

অভীষ্টপুরণ হইলেই-_প্রার্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই-আকাজঙ্ষার নিবৃত্তি ঘটে। এখানে, 
সাধকের প্রার্থিত সামগ্রী--পরমার্থপ্রত্তি। তাহাই তাহার অতীষ্ট। সেই অভীষ্ট পুর্ণ হইলেই 
তাহার আকাজ্কার নিবুত্তি ঘটে। আকাঙ্জা-পুরণের আর এক সামগ্রী-_“ছাগঃ ॥ “ছো 

ধাতুর অর্থ ছেদন করা । “ছো” ধাতু হইতে “ছাগঠ পদের বুৎপত্তি। গল” অর্থাৎ অর্গলকে 

ছেদন করেন যিনি, তিনিই ছাগ। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে-_“ভববন্ধন- 
ছেদক?” | সাধকের প্রধান কমনা--ভববন্ধনছেদন। সেই কামনার সামগ্রীই আকাঙ্কা পূরণ 
করিয়া থাকে । শেষ কামনার সামগ্রী-“মেষঃ অর্থাৎ সজ্ঞানদানে চিতবৃত্তির উন্মেষ । 

সৎকর্দসাধনশীল জীবনই বল, পরমানন্দই বল, সপ্তাবসৎপ্রবৃত্তিই বল, জ্ঞানধনই বল, পরমার্থ ই 

বল, ভববন্ধন-ছেদনই বল-_চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। চিত্ত যদি ধারণা 
না করিল, মন যদ্রি চঞ্চল রহিল--কোনও আকাজ্কারই পূরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই 
আকাকঙ্জা-পুরক সকল সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাধক শেষ যখন বুঝিলেন -মনই সকলের 
মূল, চিত্তবৃত্তিই সকল আকাঙ্ষা পূরণের প্রধান সহায়, তখন সাধক শেষ প্রার্থনা জানাইলেন,”- 
“ছে ভগবন! আপনি সজজ্ঞান-প্রদানে আমার তিত্ববৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন।” ফলতঃ, পঞ্চম 



গশহ ঘ্জুব্রেদ-সংহিতা। 1 প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

ছুটতে সপ্দশ পরী মস্্ীসমূহে ভববন্ধনছেদনে আকাঙ্জা-পরিভূত্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে | 
এখানে মেধ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী-লাভের কামনা নাই। পরমার্থ-লাভই 
এখানকার লক্ষ্য। সাধকের প্রার্থনায় সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টির তারতম্যানুসারে 
উষ্টবা সামগ্রী পিভিপ্নবূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। কিন্ত 

লৌকিক দৃষ্টিতে উচ্না একরূপ, বুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে 
উহ্থা 'একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা! তুচ্ছ--ভতি তুচ্ছ, যুক্তি-দৃষ্টিতে উহা অনির্বচনীয়, লৌকিক 

টিতে উহা বাস্তব ত্রিধিধ চিন্তে এইরূপ ব্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । কিন্ত সকলেরই 
বক্ষা-_তাস্তিক দুঃখনাশে পরদন্ুথসাধন। কিন্ত সকলেই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর । বিভিন 

স্তয়ের অধিকারী পিভিন্র পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হউক-_-ইছাই উদ্দেশ | 

নদী বিভিন্ন পথে পিভিগ্ন নামে সাগরাতিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে মিশিয়া 

হায়, তথন তাঁহ।র নামরূপ সনন্ত লেপ পায়। সচ্চিদানন্দসাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্ত-নদী 

সেইন্রপ নামন্প শিৃক্ত হপ়। জীবের তাহাই প্রীর্থনীয়। শ্রুতি (মুগওকোপনিষৎ) সেই 
কথাই বলিয়াছেন ) মথা,-- 

“যথা নগ্াঃ হ্যন্দমানাঃ সমুদ্েহস্তং গচ্ছতি নাঁমরূপে বিহায় | 

তগা বিগ্ভাক্নাম ঈপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরা পুরুষমপৈতি দিব্যম্ 1” 

দেই ক্ষ হ্টক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নামরূপে বিষুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপরে 

পরমেশ্বরেই লীন হউক। তিনি এক, তিনি অভিন্ন! এই ভাবেই তীাহ।কে জানিতে 

হইবে, এই ভাবই শ্াহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাহাতে বিলীন হইতে হইবে। 

এই ভাবেই আকাঙক্ষার পুরণ হঈবে। 

পূর্ববর্তী সপ্তরশ মন্ত্রে সাধক যখন বুঝিলেন,_-অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে, সর্বাগ্রে আত্মার 
উদ্বোধন বিশেষ আবশ্যক ;১--মাস্মোদ্ধোধন ভিন্ন কোনও অতীষ্টই পুর্ণ হইবার নহে; সেই 

তিনি আত্মোদ্বোধনে, মনঃস্থ্যা সাধনে বিনিযুক্ত হইয়াছেন। ভাঁষ্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি 
পরিদৃষ্ট হয় না। তবে নিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে গে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
হয়। কল্প অনুলারে অর্থ হয়ে সকল গাভী মৃত বা অন্ত প্রকারে নষ্ট হয়, বাষু 

ভাহাদিগকে রক্ষা করুন; যাহারা জলে পতিত হয় অথবা! পাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, 
বরুণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন; যে সকল গাভী ভূমিতে বা গর্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, 

নিষ্কৃতি তাহীদিগকে পালন করুন; আর সর্প ব্যাঘ্বাদ্দি যাহাদিগকে নিহত করে, রুদ্র- 

দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করুন।” ইত্যাদি । 
আমাদিগের মতে মন্ত্রে এক নিগুঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মনকে 

লদ্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের স্তরপর্য্যাক়্ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 

মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,_হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, 

সক ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া, ধিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্বভূতের আধার ও অধিপতি 
এবং ধিনি বাধুরূপে জগতের প্রীণস্বরূপ, একমাত্র তাহারই পরিতৃপ্রি-সাঁধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত 
হও। এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মনুষ্যত্বের এই ছুই শ্রেষ্ঠ ভাবের স্বোতনা করিতেছে । 



২ শ্রপাঠক, ৩ জঙ্ছবাক।] কষ-যজুব্বেদ-মন্ত্র? ৩৩ 

তমোমগ্জ নিদ্রিত মনকে অতি আকুলকণ্ে ডাকিয়া বল! হইতেছে,-রে অযোধ অচেতম 
মন! সকলই তো! অসার ক্ষণতন্ুর__চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন--.এই 
আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারেমুগ্ধ হইয়। দিন 
কাটাও ?--এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,_-হে মন | 
সকল তুচ্ছ অসীরক্লে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, ধিনি সারাৎসার--যিনি সর্ধভূতের একমাত্র 
চরম আশ্রনুস্থান, শীহার তৃত্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তীহারই শরণীপন্ন হও, তাহারই করুণা 

কণা-লাভে প্রয়াস পাও,-তীহারই পাদপন্সপূজায় দেহ মন প্রাণ চালিয়া দেও ।” ইহা অপেক্ষা 
'বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পায়ে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই 

দাই। কিন্ত মন তো! তাহা শুনিবার পাত্র নহে ! মন যে বড়ই অধীর -বড়ই চঞ্চল! তাহাকে 
বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্ীকৃত করা বড়ই কঠিন ! অতি অস্থির মনের ধৈর্য স্ৈ্ধ্য সম্পাদন 
যে বড়ই শ্ুদু্ষর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জন, আকুলকঠে ভগবান বাস্থদেবকে 

বলিয়াছিলেন,_-“বায়োরিব সদুফরম্।” সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, 
মনকে বন্ধন করাও তন্দ্রপ ছুঃসাধ্য | মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত 

করিবে? কে শান্তি-সংযমের নিগড় সংবত করিয়া রাখিবে 1? তাই মন্ত্রের শেষাংশে বজ্নির্ধোষে 
(ঘোষণা করা হইয়াছে-রুদ্রায় ত্বা। অর্থাৎ,-হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই 

স্তরে আসিয়,৮_এই অবস্থায় পড়িয্া, তুমি ঘোররূপী শাসিক! যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার 

প্রতি লক্ষ্য কর,-তুমি একেবার তাহার গ্রীতিসাধন জন্ত বিনিযুক্ত হও ।” বলা হইতেছে,-- 
"হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি-সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি 

ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে স্ুসংযত কর !” বিবেক-বৈরাগোর 

উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উত্ভিদ জন্মলাভ কয়ে। 
তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শীসন- 

গুধারী বিশ্বশসক দৃঢ় শাসদ-দতওর বশে পরিচালনা করিয়া» সাধকের অস্থির চিত্তকে শাস্ত ও 

ংবত করিয়! দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই। 
এই অবস্থায় সংযতচিন্ত শাস্ত শুদ্ধ সীধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। 

তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,_-হে মন! তোমাকে জগতের জীবন- 
স্বরূপ দেবগণের তৃত্িসাধনের জন্ঠ নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অস্তরাত্মাফে পরমা- 

লোকে আলোকিত করিয়া, ব্রঙ্গজ্যোতিঃ-স্বরপে নিমজ্জিত হও ।” মন্ত্রের অন্তর্গত “বায়বে তা 

পদে সেই স্তরের বিষয় খ্যাপন করিতেছে । সাধকের আত্মা ব্রদ্মালোকে আলোকিত হইলে, 

স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া! থাকে | অনস্ত আকাশ-বিশাল বিশ্ব সেই 

“বিরাট ভাবেরই গ্ভোতনা করির়া থাকে । সেই বিশীল বিরাট ভাব লাভ করিয়৷ সাধক মনকে 

বলিয়া থাকেন,“মন! তোমার কর্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা-ভাবে স্ুবিস্তৃত সম্প্রসারিত 

হও, যেন ক্ষিতিব্যোমান্সিকা বিশাল বিরাট অনস্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ 
তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়! তাহাতে সংশ্রব-সমবিত বা সম্মিলিত হইয়! যাইতে পার ।+* 
এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ আকাজ্াগ-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,_হে মন | তুমি 

কৃষ্চ-য্তুর্বেদ-_-৫৪ 



8৩৪. যজুর্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অফ | 

তগবানের আশীর্বাদ-প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হও-_তোমার প্রতি ভগবান “প্রেমা+ রূপ পরম- 

করুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবং-প্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও পয়ম প্রেমিক হইয়া 
তগবৎ-সেবায় তগবং-কার্য্যে বিনিঘুক্ত হও |” 

উনবিংশ মন্ধ্রে উদ্বোধমার তাব পরিবাস্ত । এখানে প্রেমর্তক্তিনপ মহাভাবের বিকাশ এবং 

সেই ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা মন্ত্রে গ্রকটিত দেখিতে পাই। এখানকার সম্বোধন-_পুদ্ধসত্বভাব | 
ভাব্ব-মতে এ মন্ত্রের সম্বোধা--আপ | তদনুসারে ভাষ্য মন্ত্রের যে অর্থ গ্রকটিত, তাহা এই,-_ 

দি কোনও কারণে দেবঘজন-প্রদেশ ভিন্ন অগ্ঠাত্র দীক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথক 
অরণিতে অগ্নি প্রজালিত করিতে হইবে । সেই প্রজ্ঘলিত অরণি সহ দেববজন-স্থানে গমন 

সময়ে, পথে মধ্যে যেন কোনও কল্পিত নদী রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে অবগাহন পূর্বক 

সেই নদী ভউত্তীর্ঘ হইবার বিধি। "অপাং নপাৎ পদে অগ্নির স্বোধন আছে । মন্ত্রে অর্থ-. 

হে দেবী আপ! আপনাদের উর্দিকে যেন আমি পদের দ্বারা অতিক্রম না করি। (অর্থাৎ 

আমাতে যেন পাদস্পর্শ-দোষ সংঘটিত মা হয়)। কিরূপ উর্মি! ব্রীহাদি উৎপাদন সমর্থ 

বলিয়া! হুবিধোগা, স্বকীয় জলপানের দ্বারা ইন্দ্িয়-শত্তি-বৃদ্ধিকারী এবং তৃষ্ণাদি-নিবারণে অতি 

হ্যপ্রদ। লোষ্টরূপ পৃ্থীবর অচ্ছিন্ন সেতু প্রাপ্ত হইয়! যেন তাহার উপর গমন করিতে পারি, 

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্বসঞ্চয়ে পরম-স্থীন লাভের এবং ভববদ্ধন-ছেদনের 

মকাঙ্ষা বর্তমান রহিষ়্াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,_“হে শুদ্ধসত্বস্বূপ তগবন্! আমার 
অন্তরাত্থার মিহিত 'দেবভাবসমূহ আপনর সহিত সম্মিলিত হইয়া যেম অধিকতর উজ্জ্বল ও 
শক্তিসম্পন্ন হয়। আমি যেন আমার কর্মের দ্বার! সেই সত্বপ্রবাহকে বিনষ্ট না করি। আমার 

অন্তরের তমোরাশিকে দূর করিয়া, আমার অজ্ঞানন্ধকার বিনষ্ট করিষ্া, আমাকে পরমানন্দ 
ভূমানন্দ গ্রদ্দান করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত “অপাং নপাঁৎ পদে তমোভাবের শোষণ বা বিনাশ- 

সাধন বুধাইতেছে। এ বাক্য হইতে তমোভাবনাশের অজ্ঞানান্কার দূরীকরণের ভাব কেন 
আসে, সামান্ত অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগমা হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশই 

তমোভাবের অন্ধকারের ভ্যোতক | জড়ত্ব, শৈতা--জলের ধর্ম । সেইজন্যই জলের বা জঙীয়- 

ভাবের নাশক সংস্ঞায় সন্তাবকে--জ্ঞানাগ্রিকে সম্বোধন করা হইয়াছে । জলের আধিক্য-- 

শৈত্যের আধিকা সন্ভাবের--জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর 

করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করুন__-এই ভাবই আঁপিয়া থাকে । আমর! সেই ভাবেই 
মন্ত্রের অর্থ মিষ্পন্ন করিলাম। মন্ত্রের অন্তর্গত “পৃথিব্য/ঃ অচ্ছিন্নং তত্তং বলিতে আমরা 

“ইহলোক-সম্বদ্ধি ছুশ্ছেদ্ত বন্ধনের” বিষয়ই উপলব্ধি করি। এখানে সেই ভববন্ধন-মোঁচনের 

আকাঙ্ষা বর্তমান । সন্তাব অধিগ্ত হইলেই, হৃদয়ে সংস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটিলেই, 

সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। এখানে ভগবদধিষ্ঠঠনে সংসার-বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্লে সাধক উদ্বুদ্ধ ' 
হইয়াছেন,_ইহাই আমাদিগের সিদ্ধাস্ত। | 

তার পর বিংশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্ামতে এ মন্ত্র রথ-সম্বোধনে বিনিষুক্ত | 

তদচুসায়ে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,_“হে রথ! অগপ্রশস্ত এই নিত্য অগ্নিহোত্র স্থান হইতে প্রশস্ত 
সৌমিক দেবযজন স্থানের অভিমুখে গমন কর। গমনের পূর্বে পৃণিবী-সন্বন্ধি শ্রেষ্ট স্থানে গতি 



২ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক । ] কৃষ্-যজূর্ব্বেদ-মন্ত্ | 8৩৫ | 

সম্পরন কর। হে রখাভিমানী আদিত্য রাক্ষলাদি শক্রগণকে দেববজনস্থান হইতে দুরে রাখ । 
আমাদের মতে এ মন্ত্রে ভগবানে কর্শফল সমর্পণের় উদ্বোধনা বর্তমান । মন্ত্রটা মনঃসন্বোধন- 
মূলক। আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া সাধক কহিতেছেন,--হে মন! তুমি সৎকর্ম সুফল 
পাইবার জন্ত উদ্বোধিত হও । কিন্তু তুমি তো অন্ধ! কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে 
সে ফল প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা তো তোমার অবিদিত ! স্থৃতরাং তুমি ভগবানের শরণীপন্ন 

হও। এ সংসারে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হউন। সৎপথে পরিচালিত করিয়া, তিনি 
তোমাকে বর্শফল প্রদান করুন এবং তোমার কর্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুম। এইরূপে 

তুমি ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে সমাকঢ হইয়া বহিরস্তঃশক্র-বিনীশে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাঁও।» 
আমর! মনে করি, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞ।নহই পরমার্থলাতের 

একমাত্র উপায়। তাঁহাকে সর্বশক্তির আধার, সৎপৎথপ্রদর্শক ও শক্রনাশক বলিয়া বুঝিতে 
পারিলেই সকল অন্তরায় দূর হয়। তখনই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া ধাঁয়। 

তার পর একবিংশ ব! শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যজমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া 
প্রীর্থনা করিবেন। প্রয়োগ অনুসারে প্রচলিত ভাবে এই মন্ত্রের যে অর্থে নিফাশিত হয়, 

তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি ) যথা,_-“আমর1 এই পৃথিবী সন্বস্ীয় দেবধজন-স্থানে আগত. 

হইয্াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে' আছেন। আমনু খক্, লাম ও ুঃ এই 
ঝ্রিবেদীয় মন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের মত গম্ভীর সোমযাগ সমাপন করতঃ ধনের ঘা পুষ্টি প্রাপ্ত ও অন্ন: 

বারা হট ( আনন্দিত ) হই।” 
এক্ষণে আদরা যেদিক্ দিয়া যেক্ূপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিফাষণ করিয়াছি, তাহার একটু 

আলোচনা করা আবশ্তক মনে করি। আমরা মন্ত্রটাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি ।' প্রথম 
অংশে প্রার্থনা কর! হইতেছে যে,_হে ভগবন্! আমাদের এই হৃদয়রূপ (ইদং যজ্জনং)' 
যজ্ঞ-স্থানটা যেন এমন ভাবে প্রস্তত হয়, যেখানে নিখিল দেবভাব ( দেববিভূতি ) অধিষ্ঠিত, 
হয়েন।” হৃদয়ই দেব্যজ্ঞের ( পুজার প্ররুত স্থান! বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, 
বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পুজার স্থানটা প্রস্তুত কর! হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান, 

হৃদয়টা প্রস্তত না হয়, তাহ! হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্প, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া 
যাইবে! তাই আমরা "জন" শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়। (যজ্ঞের )ভিতর স্থান পর্ধ্স্ত ভাব 
গ্রহণ করিয়াছি। কেবল “ঘজনঃ শবে “দেবতার পুজার স্থান” অভিহিত হয়।, “দেবযজন” 
শবে এর অর্থ গৃহীত হইলে, “দেব” শবের বৈয়র্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, “দেব পদ সম্বোধনে, 
প্রযুক্ত-_-এইরূপ আমনন করা হইয়াছে । তার পর, “আ পৃথিব্যা£” পদে “এই পৃথিবীতে, 

থাকিয়াই-_-এইরূপ ভাব গ্তোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়! হাদয়, দেবভাবযুত হওয়া! 
অসম্ভব নয়। কিন্ত আমাদের প্রার্থনা,এই ভূলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয়, 
সত্বভাবযুত হয়, হে দেব! আপনি তাহাই করুন” দ্বিতীয় অংশের প্রীর্থন--“আমর! 
অজ্ঞানতা-দমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ ( “সন্তরস্তঃ পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন খক্ সাম ও 
যনুর্ব্বেদ মন্ত্রের (স্তবের ) দ্বার! এবং পরমধনের ( রায়ঃ) পোষক ( পৌষণে ) সত্বভাব ( ইষা ) 

দ্বারা আনন্দিত হই।” ভাব্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তকে 



$৩৬ বঞ্জু্রেক-সংহিতা ।  [ প্রথহ কাও,, প্রথম অষ্টক | 

“রায় পদে, সামান্ত ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন--জ্ালধন, আর “ইষা+ পক্মে কেবল, 

“অর' অর্থ না লইয়া “সত্বভাব, রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হুইয়াছে ।. 
মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রখ্যাপিত হুইতেছে। প্রথম অংশে “হে. 

তগবন্! আমাদের হৃদয় সত্বভাবাপযন করুন”--এইরপ প্রার্থন প্রকটিত। ঘিভীঘ্ অংশে-_.. 
“তত্বক্ঞানের পোষক সেই সন্বকভাবের দ্বায়া যেন আমর! আনন্দিত হই'-_এই প্রার্থনায়, সত্ব- 
ভাবই তত্বজ্ঞানের কারণ-_এইরূপ ভাব আসিয়াছে । সব্বভাবের উদয়ে সর্বভূতে দেববিভূতি- 
দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা! করা হইয়াছে । এইরূপে, সাধক ভগবানকেই 
একমাত্র পর্মমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিক্লাই তিনি চরম প্রার্থনায় 
উপনীত হইয়াছেন। তিনি কাতরকঠে জানাইতেছেন,--“হে ভগবন! আপনাকে একমাত্র 

আশ্রয় জানিয়! আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি. আমাক়্। 
ত্রাণ করুন, পরমার্থভ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক ) আমার ভ্বন্ম- 
গতি রোধ হউক ।” (১ অধ্নক-_১ প্রপাঠক--৪ অন্ুবাক )। 

৫ 

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ | 

( প্রথম: অক: | দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠক£। চতুর্োইনরবাকঃ | ) 

| | ূ 
(১) ইয়ং তে শুক্র তনুরিদং বর্চস্তযা সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ ॥ 

শট চু 

| | ] ূ | 
(২) জুরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্তাস্তে সত্যসবসঃ 

] |. 
প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা । 

| | 
(৩) শুক্রমস্ম্ৃতমদি বৈশ্বদেব৬. হবিঃ। 

| | |] 
(8) সূর্য্যস্থ চক্ষুরাহরুহমগ্নেরক্ষঃ ং₹ যদেতশেভিরীয়জে, 

| 
জীজমানো বিপশ্চিতা । 

গা ছি 



২ প্রপাঠক, ৪ জন্বাক। ] কৃষঃ-যভূর্ধেদ-ঙ্জ। ৪৬৭ 

| ূ ূ 
(৫) চিদ্রদি মনাহসি ধীরসি দক্ষিণা অসি! 

ক | | 
যজ্জিয়াইসি ক্ষত্রিয়াইস্যদ্রিতিরহ্র্যভযতঃ শীষ্গ। 

| | | | 
(৬) সা নঃস্্প্রাচী স্থপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্া পদ্দি 

বাজ 

| | | 
বরাত পুষাইধ্বনঃ পাততিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়। 

| ূ 
(৭) অনু ত্বা মাতা মন্যতামন্ু পিতাহমু ভ্রাতা! 

| 
সগর্ভ্যোহনু অখা। সধৃথ্যঃ | 

| | | | | 
() সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্্রায় দোম৬ কুদ্েন্থাছবর্তযতূ মিত্রন্ঠ 

| | 
প্রথা, স্বস্তি মৌমসখ! পুনরেহি সহ রধ্য। ॥ ৪ ॥ 

সী ১০ 
গ 

পদ-পাঠঃ। 

[রে 
(১) ইয়ম্। তে। শুক্র। তনুঃ। ইদম্। বর্চঃ।॥ তয়া। 

| 
সমিতি । ভব। জ্বাজম্। গচ্ছ 

সা | _| | 
(২) জু: অসগি। বৃতা। মনসা । ভু্টা। বিষবে। তক্সাঃ। তে॥ 



9৩৮ মজুর্বেবেদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অই $ 

| | 
লা প্রসব ইতি পর পঞে। বাচঃ। ব্্। অশীয়।' স্বাহা ॥ 

| | 
(৩) ওকদ্। জনি । অমুতম্। অলি। বৈশ্বদেবমিতি বব দেব হবি | 

| ] | 
(8) কৃর্য্যন্ত। চঙ্ষুঃ। এতি। অরুহম্। অগ্নেঃ। অন কনীনিকাম্ । 

| | | | 
যং। এতশেভিঃ। ঈয়সে 1. ভ্রাজমানঃ। বিপশ্চিতা। 

| . 
(৫) চিৎ ।. অনি। ॥ মনা |. অসি। ধীঃ। অসি। দক্ষিণা । অনি। হি 

| ূ | | | 
অসি। ক্ষতিযা। অসি। অদ্দিতিঃ | অসি। উভরতঃ ী্কত্যুতরত:-_সীষাঁ 

| | 
(৬) সা। নঃ। ন্ুপ্রাচীতি স্ব প্রাচী । সুপ্রতীচীতি স্ব- প্রতীচী।. সমিতি ॥ 

| 
ভব। দি সা পমি। বন্ধাতু। পযা। অধ্বনঃ। গাতু। 
থা জা প্রাজি ওত ৫৫১ 

| 
ইন্জরায়। অধ্ক্ষায়েতযধি-_অক্ষায় ।' 

] | | 
(৭) অস্থিতি। থা মাডা। মন্ততাম্। অন্বিতি। পিতা। অন্থিতি। ভ্রাতা । রগ ] 

| | | 
ইতি স-_গর্ভ্যঃ। অস্থিতি। সখা। সমৃথ্য, ইতি স--যুখ্যঃ। 

| . | | 
(৮) সা। দেবি। দেবম্। অচ্ছ। ইহি) ইন্্রায়। সোমম্। রদ্রঃ। আ। 



& শ্রপাঠক, ৪ জন্ুবাক । ] কষ্ঃ-যজ্র্বেদ-মন্তর ৪৩৯ 

ৃ | | ] | 
এতি। বর্তরতু। মিত্রম্ত । গথা। স্বস্তি। সোমসখেতি মোম--সথা। পুনঃ । 

ৃ 
এতি। ইহি। সহ। রধ্যা॥ ৪ ॥ 

রা ০ 

মর্্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা । 

১) পণুক্র (হে শুধু, হে জ্যোতির্ধায় জ্ঞানদেব !) “ইয়ং (মদীয়ং দেহলক্ষণং বিগ্যঘানতাং 
এব) “তে (তব) “তনু (আধাররূপং, আশ্রয়স্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ)) “ইদং? 

(প্রকাশমানং, সর্বেব অনুভূয়মানং শুদ্ধসত্বং ইতি ভাবঃ ) “বর্চঃ ( তব তেজঃ) প্রক্ষাশরপঃ 

ইত্যর্থঃ )) "তয় (মদীয়য়া তন্থা ) “সংভব ( একীভব, যদ্ধা 'একীতৃয় ইতি যাবৎ ) ভরা 
(দীপ্তিং, শুদ্ধসত্বং) গচ্ছ' (প্রাপ্গুহি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ-“হে 
ভগবন্! ত্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্বেন সহ সংমিলিতঃ ভব । 

২। (ক) হে শুখ্খসত্বাঙ্গীভৃতে ভক্তে! ত্বং “মনসা (হৃদি) "ধৃত ( প্রতিষ্ঠিত 
ইত্যর্থঃ ) “বিষবে” (ব্যাপকায় ভগবতে ) 'জুষ্টা' ( গ্রীতিযুক্তা সতী ) “জ্রসি (জীবনমসি, 
শত্তিপ্রবর্ধিকা ভবসি )। ভগবত্গ্রীতিসাধিকা ভক্তিঃ হৃদি আবিষ্তা সতী মম প্রাখ- 
শক্তিং ব্ধয়তু--ইত্যেবং আক্কাঙ্ষা! ইতি ভাবঃ। 

(খ) তন্তা ( তথাবিধায়াঃ, পূর্বোক্তায়াঃ গুণািতায়াঃ ইত্যর্থঃ) “সত্যসবসঃ, 
€ সত্বসহজাতায়াঃ) “তব” (তক্তেঃ ইতি ভাবঃ) প্প্রসবে (প্রেরণে ) অনুবর্তী অহং “বাচঠ 
( কর্শণঃ ইতি ভাবঃ) খন্ত্* (নিয়ামনং, দার্টাং ইতি ভাবঃ ) “অশীয়' € প্রাপ্রাং)১ স্বাহা' 

( তৎসক্কল্পেন স্বাহামন্ত্রেন হবিরগয়ামি, সুহুতমন্ত্র মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি শেষঃ)। মম 
হৃদয়ং তক্তিপূর্ণ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 

৩। হেশুদ্ধসত্ব! ত্বং শুক্রং' (তেজস্বরূপঃ, প্রজ্ঞানময়ঃ ইতি ভাবঃ ) "অসি (ভবলি)) 
'অপিচ ত্বং *চন্ত্রংং (আহ্লাদকঃ, পরমানন্দদায়কঃ ) “অসি” (ভবসি); “অমৃতং, ( মরণ- 

রহিতঃ ইতি ভাবঃ) “অসি” (ভবসি)। অপিচ ত্বং “বৈশ্বদেবং' ( সর্বদেবসন্বন্ধিনঃ, সর্বদেব- 

ভাব্প্রাপকঃ ইতি ভাবঃ ) “হবিঃ, (ভগব্তঃ শ্রীতিসাধকঃ ) ভবসি ইতি শেষঃ। গুদ্ধসতঃ মি 

জাগরিতঃ ভবতু ইত্যেবং আকাঙ্ষা। ইতি ভাবঃ। রর 

৪। (ক) হে মন] ত্বং ননুর্যন্ত' (জ্ঞানাধারস্ত ) চক্ষুঃ” (দৃষ্টিং) 'আরুহং (প্রাপ্ুহি ), 
তথা “অগ্নে+ (জ্ঞানদেবস্ত ) “অক্ষ (নেত্রস্ত) “কনীনিকাং (তারকাং) প্রাপ্গুহি ইতি 
শেষঃ। জ্ঞানস্ত দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা! ভবতু, যদ্ধ৷ ত্বং একাস্তেন জ্ঞানানুসারী ভব ইতি ভাবঃ। 

(খ) “যখ (যশ্মিন অবস্থায়াং__গমনার্থং ইতি ভাবঃ) ত্বং “বিপশ্চিতা (বিছ্যা 
জ্ঞানিনা বা সহ) “ভ্রাজমানঃ ( দীপামানঃ, সম্মিলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি, “এতশেভিঃ, 

(ত্বরিতসৎকর্ম্পপরতাভিঃ) তদবস্থায়াং “ঈয়সে' (উপনীতঃ অগ্রসরঃ বা ভৰ ইতি ভাবঃ )। 

জানিনাং অনুদরণং কৃত্ব সৎকর্ধানুষ্ঠানেন ত্বং জ্ঞাপবানঃ ভব ইতোবং আত্মোদ্বোধকোহযং মন্ত্রঃ 



8৪ ঘজুবেরেদ-সংহিতা 1 প্রথম কা, প্রথম অঠকৈ। 

৫1 হে শীদ্ধসত্বাঙ্গীভৃতে তক্তিকূপিণি দেবি! ত্বং “চিৎ ( চিৎম্বরূপিনী, চৈতগ্যরূপা 

চিন্ময়ী বা, ষন্বা -অচৈতনন্ত চৈতন্ঠসম্পাদযিত্রী ) “অসি” (ভবসি ); ত্বং “মনা? (মনং্বরূপা, 

সর্বজ্ঞা, যদ্বা_-সঙ্বর্লবিকল্পরূপা চ ইতি ভাবঃ) “অসি” (ভবসি )১ ত্বং ধী ( নিশ্চয়াস্মিকা 

্রন্তান্বরূপা ইতি ভাবঃ) অসি (ভবসি)) ত্বং “দক্ষিণণ ( সৎকর্দণ: পূর্ণতাসাথনকত্রী, 
'অভীষ্টপূরযিরী বা) “অপি” (ভবপি )) ত্বং ক্ষত্রিয় ( অমিততেজা, অজেয়া ইত্যর্থঃ ) 'অঙি, 

€ভবসি); তং “জিয়া” ( যজ্তস্বরূপা, সৎকর্রপা, যদ্বা__সর্বৈর্র্বনীয়া, নিখিলপ্রাণিজাতম্ত 

হদিধারণার্থা উভি ভাবঃ) “আসি” (ভরদি); ত্বং অদিতি” ( আগ্যস্তরহিতা অনস্তরূপা চ) 

অসি” (ভবদি ); অতঃ “উতয়তঃ ( আছ্ন্তয়োঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) শশীষ্কা ( শেষ্ঠা, 

সর্বৈর্বরণীয়! উত্যর্থ; ) ভবদীতি শেষঃ। অন্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি । অয়ং ভাবঃ--হে 

দেবি! ত্বং হি সর্বস্িক। সচ্চিদানন্দ রূপা ষড়েশ্বর্যশালিনী । অতত্বং সর্বর্ব্বরণীয়া। বিশবাঃ 

'লোকাঃ ত্বাং কাময়ন্তে। বয্মপি তব করুণাং যাঁচামহে। কৃপয়া অগ্মান তব মহিমানং 

বিজ্ঞাপর়ং অন্মান্ তৎসহ্যুতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাঁবঃ | 
৬1 ছেদেবি! “সা” (পুর্বোক্তরূপেণ গুণোপেতা ইত্যর্থঃ ) ত্বং 'ন» ( অন্মনর্থং, 

অন্মাকং পরিত্র।ণায় ইতি ভাবঃ ) “সথপ্রাচী” (জুষ্ভাবেন অন্মদভিমুখা, অন্মাকং অনুকূল সহজ- 

প্রাপ্য বা ভবতি ঈতি শেষ: যদ্বা--প্রাক্ অন্মীন্ সত্বসমন্থিতান্ কুরু, পশ্চাৎ ) “ম্ুপ্রতীচী 

( প্রক্ষ্টপেণ অন্মান্ তদভিমুখিনঃ কৃত্া, যদ্বা--শুদ্ধসত্বং গ্রহীত্বা অন্মাফং হৃদি ইতি যাবৎ) 
“সংতব ( সমুস্ব, সুপ্রতিষ্ঠিত ভব ইতি ভাবঃ)) মিত্রঃ (অন্মাকং মিত্রভৃতঃ পরমোপকারকঃ 

সং ভগবান ইতি ভাবঃ) “তব” (ত্বাং) “পদি” (শ্রেষ্টপ্রদেশে, অশ্মীকং হর্দি ইতি ভাবঃ) 

“বন্ীতাং ( বন্ধনং করোতু, দৃঢ়ং প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যর্থ:)) ভগবৎপ্রসাদাৎ “অধ্যক্ষায় ( সর্ধ- 
দরষ্টবে, যন্বা-_সংকর্ধান্বামিনে ইতি যাবৎ) “হস্ত ( ভগবদর্থং, ভগবত্প্রীতিনিমিত্তাক্স ) “পুষা» 

€সত্ভাবপোষকঃ দেবঃ, যন্ধা-_পর্বস্ত রক্ষকঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) “অধ্বনঃ, (অসম্মার্গাৎ ) 

“পাতু (রক্ষতু-মন্মানিতি শেষঃ)। প্রীর্থনামুূলকঃ অয়ং মন্ত্ঃ | প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ_-“হ্থে 

দেবি! ত্বং অন্ম/ন্ সত্বসম্পন্নান্ কুরু স্বয়ং চ পবভাবেন সহ অস্মাকং হু্দি প্রতিষ্ঠিত ভব যেন 
বয়ং অকিঞ্চনা ভগবত্প্রীতিসাধনসমর্থাঃ ভবাম মোক্ষঞ্চ প্রাপ্প্যামঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ | 

৭| ভক্তিরূপিণি হে দেবী! “মাতা, (জননী, সম্তানহিতাভিলাধিণী সর্ধ্বা গর্ভধাকিণী 

এব) ত্বাঃ (ত্বাং ) “অন্ুমন্ততাং ( অনুন্মরতু ).  ইহজগতি সর্বা মাতরঃ ভগবন্তক্তিপন্নায়ণাঃ 

সন্ত ইতি ভাবঃ। তথা “পিতা, (সস্তানহিতকামী সর্ষে জনকাঃ এব) “অন্গু' (তাং 

অনুস্মরতু, ভগবন্তক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ) ) তথা “সগর্ভ্যঃঃ ( সমানগর্ভসম্ভৃতঃ মনুষ্য 

পর্ধ্যায়তৃক্ত ইত্যর্থঃ) “ভ্রাতা (সর্কেঃ সহোদরাঃ এব ) "অনু (ত্বাং অনুশ্মরতু, ভগবদ্তত্তি- 
পরায়ণে। ভবন্ত হতি ভাবঃ)7; তথা “সযৃখ্যঃ, ( স্বজনভুক্তঃ ) “সখা” (সকলঃ মিত্রজনঃ ) ত্বাং 

অনুশ্মরতু । সর্ব মনুষ্যাঃ ভগবস্তক্তিপরায়ণাঃ ভবস্ত ইতি ভাবঃ। 

৮। “দেবি (হে গ্োতনাম্বনে ) “সা” ( অশেষোপকারসাধিক ) ত্বং “দেবং ( দেবভাবং ) 

“আচ্ছেহি' ( অন্মান্ প্রীপয় ), তথ! “ইন্্রান্ ( ভগবতে ইন্ত্রদেবায়) “সোৌমংঃ (অন্মাকং শুদ্ধ- 

সত্তবং হতি ভাবঃ) গ্রীপয় সংবাহম্ন ইতি ভাবঃ| “রুদ্র ( রুদ্রভাবাপন্নঃ শাসকঃ দেবঃ, দেবন্ত 
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কঠোরভাবঃ ইত্যর্থঃ ) "ত্বা (ত্বাং) “আবর্তকতু, (প্রাপয়তু, ত্বাং প্রাপ্য অপ্পান্ প্রতি রোষ- 

প্রকাশে প্রতিনিবৃত্তঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)) অপি- এমিত্রন্ত ( মিত্রবৎ পরমহিতসাধকস্তা 

ভগবতঃ মিত্রদেবস্ত ইতি যাবৎ) “পথা” ( পন্থানং ) প্রদর্শয়তু ইতি শেষঃ। ন্বিস্তি' (ভগবৎ- 
কপয়া অন্মাকং মঙ্গলং তবতু )) অপিচ “সোমসখা” (সত্বভাবসহযুতা সতী ) ত্বং “রধ্যা সহ, 
€ পরমধনেন সহ ইতি যাবৎ ) “পুনরেহি” ( পুনরাগচ্ছ, অন্মাকং হৃদি চিরবিষ্কমানা ভব ইতি 
ভাবঃ)1। তাৎপর্য্যার্থঃ _-সর্ধবে মনুজাঃ ভগবদক্তিপরায়ণাঃ সম্তভ। ভগবস্তক্তিরেব নরেভ্যঃ 

পরমং পদং দদাতি ॥ (১ অষ্টক-২ প্রপাঠক--৪ অন্থবাক ) ॥ 
ধাঁ ্ী 

গু 

বঙ্গানুবাদ । | 
১1 হে জ্যোতিশ্য় জ্ঞানদেব। আমার এই দেহলক্ষণ বিগ্কমানতাই 

( শরীরই ) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান্ গুদ্ধসত্বই আপনার 
তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন, 
( অথবা--একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার 
ভাব এই যে,_-“হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিঠিত হইয়া 
আমার হৃদিহ্থিত শুদ্ধনত্ত্বের সহিত মিলিত হউন )।৮ 

২। (ক) হে শুদ্ধপত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত থাঁকিয়। বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি শ্রীতিযুক্ত হুইয়া, 
আমার শক্তিবদ্ধক হউন। (ভাব এই যে, _-তগবৎ-শ্রীতিসাধিকা 
ভক্তি আমার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্ধন 
করুন--এই আকাও্ষা )। 

(খ) পুর্ব্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা৷ ভক্তির অনুবন্তা হইলে, আমি 
আমার এই জীবনের দ্ুঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সন্কল্লে স্বাহামন্ত্রে 
হুরিরপ্পণ করিতেছি--আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্থপসিদ্ধ হউক। (ভাব এই 
যে,__আমার হৃদয় ভগবন্তক্তিতে পুর্ণ হউক )। 

৩। হে শুদ্ধসত্ব! তুমি তেজঃম্বরূপ হও» . পরমানন্দদায়ক হও, 

মরণরহিত নিত্য হও, সর্ববদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,-.. 
সেই শুদ্ধসত্ব আমাতে জাগরিত হউক )। 

৪1 (ক) হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং 
জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে, জ্ঞানের 

দৃপ্তি তোমার. প্রতি পতিত হউক অর্থাং তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও.) 
কষ্ণ-যজুর্কেদ--৫৫ 
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(খ) যে অবস্থায় গমনের জন্য তুমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান অর্থাৎ 
সম্মিলিত হও, ত্বরিৎসগুকর্ম্রতাঁর দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত 
হও। (ভাব এই যে,_জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সৎকর্মানুষ্ঠানে তুমি 
জ্ঞানবান হও )1 

€। হে শুদ্বসত্তাঙ্গীড়ৃতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি চিৎ্স্বরূপা 
চৈতন্যরূপা! চিম্ময়ী অথবা অচেতনে চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন; আপনি 

মনঃস্ঘরূপা সর্ধবজ্ঞা অথবা সন্কল্পবিকল্পবিরহিত। নির্বিকল্পরূপা হয়েন) 
আপনি নিশ্চয়রূপাত্িক। প্রজ্ঞান্বরূপা হয়েন; আপনি সৎকর্ধ-সমূহের 

পূর্ণতাসাধনকর্রী অথব! অভীষ্টপুরণকন্তরী হয়েন; আঁপনি অমিততেজা 
অজেয় হয়েন; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল- 

প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন; আপনি আগছ্স্তরহিতা অনস্তরূপা 

হয়েন; (অতএব) আপনি আছ্যন্ত সর্ধ্ত্র সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা 
সকলের বরণীঘা। হন। ( এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে । 
ভাব এই যে,_-হে দেবি! আপনি সর্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়েশর্যয- 
শালিনী। অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পুজ্যা। বিশ্বের সকল 
লোৌকই আপনাকে কামনা করে। আমরাও আপনার করুণ। প্রার্থন৷ 
করিতেছি । কৃপা করিয়া, আপনি আমাদিগের নিকট আপনার মহিম। 

ব্যক্ত করুন এবং আমাদিগকে আপনার সহিত সংযুক্ত করুন। মন্ত্রে 
এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে )। 

৬1 হেদেবি! পূর্যবোক্তগুণোপেত। আপনি, আমাঁদিগের পরিত্রাণের 

জন্য সু্ঠুভীবে আমাদিগের অভিমুখী অর্থাৎ আমাদিগের সহজ প্রাপ্য হউন ; 
অথবা প্রথমতঃ আমাদিগকে সত্বমনিত করুন, পশ্চা আমাদিগকে 
সম্যকপ্রকারে আপনার অভিমুখী করুন; অথবা, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত 

লইয়া! আমাদিগের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠিত হউন। প্রজ্ঞানরূপী সেই 
মিত্রদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বন্ধন করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে 
দুরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। সর্ববদর্শী সতকন্মন্বামী ভগবানের গ্রীতির নিমিত 
সন্তাবপোৌষক সর্ববসংরক্ষক পুষা! দেবতা (আমাদিগকে ) অসম্মার্গ হইতে রক্ষা 
করুন। (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,_হে দেব! আপনি 
আমাদিগকে . সত্ব-সমস্থিত করুন, আর সেই সত্বভার-স্ুহযুত হইয়া আপনি 
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আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎ-গ্রীতি- 

সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাত করি )। 

৭1 ভক্তিরূপিণি হে দেবি! সস্তানহিতাভিলাধিণী সকল জননীই 

আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই 

ভগবন্তক্তিপরায়ণ৷ হউন )) সেইরূপ, সন্তানহিতকামী সকল, জনকই 

আপনাকে অনুন্মরণ করুন ; (অর্থাৎ-_-সংসারের নকল পিতাই ভগবন্তপ্তি- 

পরায়ণ হউন); এইরূপ, সমানগর্ভসম্তত অর্থাৎ মনুষ্যপর্ধ্যায়ভুক্ত সকল 

ভ্রাতাই আপনাকে অনুম্মরণ করুন ( অর্থাৎ ভগবন্তক্তিসমন্থিত হউন ); 

এইরূপ স্বদলভূক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুম্মরণ করুন; (অর্থাৎ, 

সকল মনুষ্যই ভগবন্তক্তিপরায়ণ হউন । 

৮1 হে গ্যোঁতমানাত্বনে! অশেষহিতসাধিক। সেই আপনি, আমা- 

দিগকে দেবভাব প্রদান করুন; আর, ভগঝান্ উন্দ্রদেবের নিমিত্ত 

আমাদিগের শুদ্ধপত্্কে বহন করিয়। লউন; ক্ুদ্রভাবাপন্ন দেব ( অর্থাৎ 

দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হুউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া, 
আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিরৃত্ত হউন » আর, শুদ্ধসত্ভীব- 

সহযুতা হইয়া, আপনি আমাদ্দিগের হ'দয়ে চিরবিদ্ভমানা রহুন।; (মন্ত্রের 
তাৎপর্য এই যে,সংসারের সকলেই ভগবস্তক্তি-পরায়ণ হউক ; 
ভগবগ্ুক্তিই মানুষকে পরমপদ গ্রদীন করে ।)। (5 অ-_-২ প্র--8 অ)॥ 

মন্ত্রতাধ্যং ( সায়ণাচাধ্যকূতং | ) 

তৃতীয়ে দেব্যজনং স্বীকৃতং। অথ তন্মিন্নেৰ দেব্যজনে সোমধাগোপযোগিসোমং ক্রেতুং 

সোমক্রয়ণীবিষয়ং হোমাধিকং চতুর্থেইভিধীয়তে । ইয়ং তে শুক্রেত্যাদয়ন্তনবস্্ঃ | প্রায়ণীয়া- 
সম্বন্ধি ধ্ৌবাজ্যং। তেনাহজ্যেন সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহয়াৎ। ততো. মনতরব্যাখ্যানাৎ পূর্ব 

প্রায়ণীয়। সোমক্রপ্ণণী চানবাকছয়েন ব্রাহ্মণেভিধীয়তে ৷ 

তত্র প্রার়ণীয়াং প্রস্তোতি--“দেব! বৈ দেব্যজনমব্যবসায় দিশো ন প্রাজাসস্তেহপ্ঠোহ্ন্ঠ- 
মুপাধাবন্ধয়। প্রজ।নাম ত্বয়েতি তেংদিতা ৬. সমথিয়স্ত ত্থয়া প্রজানামেতি সাহ্ব্রবীপ্থরং বুণৈ মত” 

প্রাণ এব বো ষজ্ঞা মছুদয়না অনন্িতি তন্মাদাধিত্যঃ প্রায়ণীয়ে। যজ্ঞ।নামাদিত্য উদয়নীয়ঃ, 

(সং কা* ৬ প্র“ ১ অন ৫) ইতি। দেবযজনার্থময়ং প্রদেশঃ সমীচীনো ন ত্বিতর ইতি 

নিশ্চেতুং পরিভরম্য তং প্রদেশং নিশ্চিত্য পরিভ্রমণেন দরগ্্রমং প্রাপ্য প্রাচীনবংশাদাবগমর্থাঃ 
সম্পন্নাঃ। ততস্বমেব দিশং জ্ঞাপয়েতোবং পরম্পরং বাদস্তো দিগ্বোধকশক্তিদর্দিত্যাং নিশ্চিতবস্তঃ। 

ন! চাদিতিঃ সোমধাগারস্তসমাত্যযোরহমেব দেবতা ভূয়াসমিতি বরমযাচত। প্রযস্তি প্রারতস্তেংনেন 
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দেবতারূপেণেতি গায়ণং | উত্াস্ততিষ্ঠস্তি সমাপয়ন্ত্যনেনেতি উদ্দঘ়নং। অহমেব প্রায়ণমারস্ত- 
দেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে .মত্প্রায়ণাঃ। অহমেবোদয়নং সমাপ্রিদেবত! যেষাং ষজ্ঞানাং তে 

মহুদয়নাঃ | তশ্রাদেনং বৃতত্।দদিচিদেবতাকঃ প্রায়ণীয়মাগং কর্তধ্যঃ।  তত্প্রসঙ্গাহুদয়ন- 

যাগোহপি বিধীয়তে । অদিতিরেকা প্রধানদেবতা চতঅন্তঙগদেবতা ইত্যতিপ্রেত্য সংখ্যাং 

বিধতে--পঞ্চ দেবতা যতি পঞ্চ দিশে! দিশাং প্রজ্ঞাত্যা অথো পঞ্চাক্ষরা পঙভ্ভিঃ পাঙত্তে 

বক্তে যজ্তমেবাবরুদ্ধে” ( সং কাঁৎ ৬ প্র ১ অণ ৫) ইতি। 

দিশ্িশেষেষু দেবতাবিশেষা্থিবাতুং প্রস্তৌতি_-পথাা৬ স্বস্তিনযজন্ প্রাচীমের তয় দিশং 
প্রাজানন্নগ্রিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচী৬, সবিজোদীচীমদিত্যোদ্ধীং (সং, কাণ ৬ প্র* ১ 

অন ৫) ইতি। স্বন্তিংদ্ঞা দেবতা পথ্যা পথি সাধুঃ॥ দিগ্বিশেষবোধনরূপে মার্গে কুশলা 
শ্বিধত্তে--"পথ্যা্, স্বন্তিং যজতি প্রাচীমের তয়া দিশং প্রঞ্জীনাতি পথ্যা৮, স্বস্তিনিষ্টাই শীষোমৌ 
বজতি চক্ষুধী বা এতে বক্ন্ত যদমীযোমৌ ভাত্যামেবানুপশ্ততান্মীষৌদাখিষ্ট! সবিতারং যতি 

সবিতৃপ্রন্থত এবামুপশ্ঠতি সবিতারমিষ্াহদিতিং যজতীয়ং বা তাধি তিনন্তামেৰ প্রতিষ্ঠায় ুপশ্তাতি” 
(সং কাণও প্রা ১ অত ৫) ইতি । 

অর্থান্থসারেণ হোমবিশেষা দিগিশেষেষক্রেয়াঃ। চক্ষুদরপপেণ গ্রাশংপিতুমগীযোময়োঃ সহ 

নির্দেশঃ। হোমত্ত তয়োঃ ক্রনভাবী দিগ্ভেদাদঘ।জ্যাগুবাকা!ভেদ|চ্চ॥ ততো হগ্রিঘিষ্টা সোমং 
ষ্তীত্যপি বাক্যং দ্র্টব্যং। তয়োশ্চক্ষু্টং দার্শিকাজ্যভাগব্রাঙ্গাণে প্রপঞ্চিতং | অত্রাদিতে- 
শ্চরুহোমঃ। “আঘিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পয়সি চরুঃ, ইতি শাখাস্তরে সনায়ীনাৎ। আজ্যেন তু 

দেবতাত্তরাপাং। তথা চ হ্ত্রং-“চতুর আজ্াভাগ।ন প্রতিপশং যজতি+ ইতি । খগন্ুবচন- 

মধ্বর্য্যোর্বধত্তে-_“অদিতিমিষ্ট মারুতীমৃচমন্বহ মকুতো বৈ দেবানাং বিশে দেববিশং খলু বৈ 
কল্পমানং মনুহ্যবিশমনু কল্পতে যন্মারুতীমৃচমন্বাহ বিশীং ক্ূপত্যৈ” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অত ৫) 

ইতি। মরুতো যদ্ধব ইত্যেবা মাকতী। তথা চ সত্রং-_“মারুতীমুচনন্বাহ মরুতে। যদ্ধবো দিব 

ইতি” ইতি। একোনপঞ্চাশৎসংখ্য।কঃ সপ্তগণরূপ! মরতে মনুষ্যবৈহ্যবন্দেবানাং ধনসম্পাদকাঃ 

গ্রলীঃ। অনেন মন্ত্রীন্নবচনেন দেববিশাং সমূহঃ স্বব্যাপারে ক্লপ্তো ভবতি। তং চ কল্পমানমনুস্ত্য 
মনুষ্য প্রজাসজ্ঃ কল্পতে। অতো! মন্ত্ান্নণচনং প্রজানাং ক্লুপ্যে ভবতি। 

পুর্বপক্ষত্েন চোদকপ্রাপ্তং কিঞ্চিদ্গমপবদতি-__“ব্র্বাদিনে। ব্দস্তি প্রষাজবদননুযাজং 
প্রীয়ণীয়ং কার্যযমনৃয।জবদ প্রধ।জমুদরয়নীয়মি ঠীমে বৈ প্রধাজা অনী অনুযাজাঃ দৈব সা যজ্ঞস্ত 

সম্ততিঃ,, ( সং" কাণ৬ প্রণৎ ১ অ০৫)ইতি। প্রমূখে যষ্টব্যাঃ সমিদাদিনামকাঃ পঞ্চ 'প্রযাজা 

অনু পশ্চাৎসমাপ্ডো ষষ্টব্যা বহিরার্দিনামকাস্ত্রয়োহনুযাজাঃ | তছ্ভগ্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরিক্ট্যো 

রতিদেশতঃ প্রাপ্তং। তত্র প্রায়ণীয়েষ্ট্যামনূষাজা নুষ্ঠানে যাগঃ সমাপ্যেত ততছুদয়নীয়ায়াং 
প্রযাজানুষ্ঠানে যাগাস্তরং প্রারত্যেত। তথা সতি সোমধাগো মধ্যে বিচ্ছিগ্বেত | উতযবর্জনে, 

তু সোমফাগন্ত প্রারস্তরূপায়াং প্রীয়ণীয়েষ্টাবিধানীমনুষ্ঠীয়মানা ইমে প্রত্যক্ষাঃ প্রযাজাঃ সমাপ্তি 

রূপায়ামুদয়নীরেষ্টাবনুষ্ঠীয়মানা অমী পরোক্ষ। অনুযানাঃ ৷ তথা সাত প্রষাজা নৃষাজদ্বরেন দর্শযাগন্য 
য। সম্ততিঃ সৈবাপ্ত সোমযাগশ্ত মধ্য বিচ্যেদরাহিত্যলক্ষণা সা সম্ততিঃ সম্পদ্ধতে ৷ পু্ববপক্ষং 

দুষয়(ত--“তত্বথা ন কাধ্যমাত্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাহনুষাজা যত্প্রযাজানস্তরিয়াদাত্মানমন্তিয়াগ্ঘ- 
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হন্যাজানস্তারয়াৎ প্রজামস্তরিয়াদঘতঃ থলু বৈ যন্তন্ত বিততন্ত ন ক্রিয়তে তদগু মজ্ঞঃ পরাতবতি 
যজ্ঞং পরাভবস্তং যজমানোহনু পত্নাভবতি” (সং কাঁ* ৬ প্র ১ অৎ ৫) ইতি। আত্মনে) 

বা পুত্রাদের্বা নাস্তয়ায়ঃ সোঢ়,ং শক্যতে যতো দয়ং তদজমিতার্থঃ॥ সিদ্কান্তমাহ “প্রধাজৰ- 

দেবানুযাজবৎ প্রাক্ণীক্ং কার্ধ্যং প্রযাঁজবদনুযীজবছুদয়নীয়ং নাহআ্মানমস্তরেতি ন গ্রজাং ন যজ্ঞঃ 
পরাভবতি ন যজমাঁনঃ” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অণ ৫ ' ইতি। 

বিচ্ছে্পরিহারীয় বিধত্তে-_প্প্রায়ণীয়ন্ত নিষ্কান উদয়নীয়ম্ভিনির্বপতি টৈব না জ্ঞন্ত 

সম্ততি১৮” (সং কাঁণ ৬ প্র* ১ অণ্৫)ইন্তি। প্রায়ণীয়ুযাগসন্বদ্ধি চরপাত্রমপ্রক্ষাল্য নিফাসে; 

পাত্রলিপ্তেইপ্পে নির্বাপান্নলেপনস্ত যা সম্ভতিঃ টৈব (সামধাগন্ভাবিচ্ছেদরূপা সা. মস্তরভির্ভধতি 9 

প্রায়ণীযৌদয়নীয়য়োদ্রৈবতৈক্যেন যাজ্যায়া অপ্যেকতপ্রপ্তো ব্যত্যাসং বিথ্যত্ব-স্যাঃ প্রায়ণীয়্, 

যাঁজা। যত্তা উদয়নীয়স্ত বাজ; কুর্য।ৎ পরামুং লোকমারোহেৎ প্রমারুকঃ স্তাস্াঃ গরায়ণীয়ন্ত: 

পুরোনুবাক্যান্তা উদয়নীয়ন্ত যাজ্যাঃ করোত্যন্মিন্নেব লোকে গ্রতিতিষ্ঠতি” (সং কা শ্* ১ 

অন ৫) ইতি। স্বন্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্টেত্যাগ্াঃ প্রায়ণীয়স্ত যাজ্জযা উদয়নীক্বস্তাপি তখেত্যেবং 

কেচিদাহুঃ। তথা সতি প্রতিনিবৃত্েরভাবাদঘজমানোইম্মাল্লোকাৎ্থ পরাম্মুখঃ স্বর্গমারোচ,ং 

সহসা আরিয়তে। তন্মাত্েষাং পক্ষে ন যুত্তঃ। যাস্ত স্বন্তি নঃ পথ্যেত্যাগ্ঘাঃ প্রায়ণীয়স্থ গুরোছু- 

বাক্যান্তাসাং যাজ্যাত্বে সতি স্বস্তিরিদ্বীত্যাদীনাং পূর্বোক্তানাং পুরোন্ববাক্যাত্বায় প্রঠিনিবৃত্তে- 

ধজমানোহপ্যস্িল্লেীকে প্রতিতিষ্ঠত্যেব॥ ইং গ্রায়ণীয়েষটিমুত্ডরা সোমক্রয়ণীং বস্ত,ং সোমাহরণত 
সোপাখ্যাননাহ--“কদ্রশ্ছ বৈ স্তুপণী চাহজ্মরূপয়েরম্পর্ধেতা৬ সা কন; স্তপর্ণীমজয়ৎ সাহব্রবী- 

ত্ৃতীয়ন্তামিতে! দিবি সৌদন্তমাহর তেনাহআ্ম/নং নিজ্াণীঘেতি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অ* ৬) 

ইতি। কন্দঃ স্পর্ণী চোতে সগস্ধ্যৌ পর[জয়ে দাসীত্বমস্থ্ুপে মমৈব সৌন্দধ্যং মনৈবেত্য- 

শপর্ধেতাং। তত্র নধ্যস্থাঃ কদ্ত্র! জরমুচিরে । সা চ কন্রঃ সপত্বীং দাঁসীত্বেন গরিগৃহ্ 

তম্মোচনোপায়ং স্বয়মেবোপদিদেশ । ইতেইন্মাল্লোকাদারভ্য গণনায়াং তৃতীয় গোঁঃ ব্বর্গলোক- 

স্তশ্মিন মোমো দর্ভতে। মহ্জ্জনস্তপঃ সতাদিত্যেতেইপি লোকা ভ্যশব্বাভিধেয়াস্তম্মাদিতত্তৃতীয়ন্তা- 

মিতি বিশেষাতে। সোম আহ্বত্য দত্তে সতি ত্বাং মুর্চামীতি। সোমাহরণং সম্ভাবগিতুং 

শ্রতিরাহ--*ইয়ং বৈ কদ্দারসৌ স্তুপর্ণী ছন্দ/৬ সি সৌপর্ণেরাঃ” (সং কাণ ৬ প্র“ ১ অণ ৬) 

ইতি। ভূলোকরূপত্বাৎ কদ্রঃ শ্বয্বমাহর্তং ন শরোতি।, স্পর্ণী তু ঢ্যলোকরগত্থাদ্ুৎপতন- 

সমর্থানাং গায়ত্র্যাদিরূপাণামপত্যানাং সদ্তাবাচ্চ শকোতি। অথ সা স্তুপর্ণী স্বপুত্রাণাং গায়ত্রযা- 
দীনামগ্রে স্ববৃততস্তং ্পষ্টা করোতীত্যাহ - “সাহত্রনীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্বিভৃতভৃতীয়স্তামিতো। 

দিবি সোমন্তমাহর তেনাহত্ব।নং নিক্ীনীঘেতি মা কদ্ররবোচদিতি”” (সং কাণ ৬ প্র ১ 

অ্৬) ইতি। পুন্নামনরকোপলক্ষিতাদশেষাদদ,খাত্রারস্ত ইতি পুত্রান্তান্ পুত্রানশ্মা 
এতাদদশোপদ্রবপরিত্রাণায় মাতাপিতরৌ পুষ্ধীতঃ। হে গায়ত্র্যািপুত্রাঃ কদ্রবচনমবগত্য 
যহুচিতং তৎকুরুধবং ৷ গায়ত্র্যা্দীনা মৈচ্ছিকশরীরধারিত্বাৎ পুত্রত্বমবিকদ্ধং। তত্র, প্রৌড়ত্বাদ!দৌ | 

জগতী প্রববৃত ইত্যাহ-_“জগত্যুদপতচ্চতুর্দশাক্ষরা সতী সাহপ্রাপ্য ন্যবর্তত তশ্মৈ হে অক্ষরে 
অমীয়েতা৬, সা পণ্টতিশ্চ দীক্ষয়া চাংগচ্ছতন্মীজ্জগতী ছন্দস|ং পশব্যত্রমা তক পশুযস্তং 
দীক্ষোপনমিতি” (সং কা ৭ প্রণ ১ অন ৭) ইতি। 



8৪৬ যজুরষরবদ-সংহিতা। | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

পুরা জগতীপাদন্ত চতুর্দশাক্ষরাণ্যাসন্। তাদৃশী জগতী ছ্যলোকং গত্ব! স্বানত্রাজাদি- 
সোমরক্ষকৈঃ সহ যুদ্ধবা সোমমপ্রাপ্যানীযোমীয়পবনীয়ানুবন্ধ্যাখ্যপশুনিষ্টিসাধ্যাং দীক্ষাং চ 
গৃহীত্ব। শ্বকীয়ে চাক্ষরদ্য়ে স্বানাদিভিগহীতে সতি পরাজিত্য সমাগতা । যন্মাজ্জগতী পশ্- 
নানয়ত্তন্মাৎ সৈবাত্যস্তং পশুপ্রদা। যতঃ পশুভিঃ সহ দীক্ষাইনীতা ততঃ স্বাধীনসম্পত্তো৷ সত্যাং 

দীক্ষার়াং প্রবর্ততে। তখৈব ত্রিষ্টভো যুদ্ধং দর্শমতি--“ত্রিষ্,গুদপতজরয়োদশাক্ষরা সতী 
সাইপ্রাপ্য স্তবর্তত তন্তৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতা৬. সা দক্ষিণাভিশ্চ তপস! চাইগচ্ছৎ””: ( সং 

কা, ৬ প্র ১ অন ৬) ইতি। গৌশ্চাশ্বন্চেত্যাদয়ো দক্ষিণাঃ। অশনপরিত্যাগমুষ্টিবন্ধবাগ ষ- 
মনবনীতাভাদকষ্ণাজিনপ্রাবরণ[দিক্লেশসহিষুণত্বং তপঃ। প্রাণবৎপ্রিয়স্ত গবাঙ্ীদেদ 1নমধিকং 

তপঃ। অিষ্টভা তদানয়নমুপপাদয়তি-_“তম্মাতরিষ্টতো৷ লোকে মাধ্যদ্দিনে সবনে দক্ষিণ! 
নীরম্ত এতৎ খলু বাব তপ ইত্যাভ্্যঃ স্বং দদ।তি”” (সং কাণ ৬ প্র ১ অণ ৬) ইতি। 
মাধ্যন্িনসবনন্ত ত্রিষ্গভিমানিনী দেবতা । ততস্তরেতস্ি্ভো লোকঃ স্থানং, শরীরপ্রয়াসা- 
দপি ধনহ।নিকৃতস্ত মানসপ্রয়াসন্তাধিকত্বাদ্দত্েন ধনেন পরোপজীবনাচ্চ দানমেব মহত্তপ 

ইত্যভিজ্ঞানাং মতং। গায়ত্র্যা যুদ্ধে জয়ং দর্শয়তি--“গায়ক্র্যদপতচ্চতুরক্ষরা সত্যজয়া 
জ্যোতিষা তমস্তা অজাইভ্যরুন্ধ তদজায়া অজত্ব৬ সা! সোমং চাহহরচ্তত্বারি চাক্ষরাপি সাইগ্টাক্ষরা 

লমপন্যত” (সং কান ৬ প্রৎ ১ অণ৬) ইতি। সহায়রহিতয়োঃ পূর্বযোঃ পরাজয়ং দৃষট। 
গায়ত্রী শ্বরমজয়া সহৌদপতৎ। সা ত্বজা গায়ত্র্যর্থং স্বকীয়েন তেজস। তং সোমমভিতো 
রুরোধ। তশ্মাদ্রোধনপর্য্য।য়ক্ষেপণার্থাদজধাতোরজেতি নাম নিম্পনং। প্রঙ্নোত্তর[ভ্যাং গায়ত্রীং 

প্রশংনতি--“ব্রহ্ববাদিনো বস্তি কশ্মাৎ সত্যাদশায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসা৬.সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি 
যদেবাদঃ সোমমাহরত্তন্মীদঘজ্ঞমুখং পর্ধ্যেতন্মাত্তেজন্বিনীতমা”” (সং, কাণ৬ প্র ১ অ৬) 
ইতি। সত্যাৎ কারণাৎ। কনিষ্ঠা নুনাক্ষরা। যজ্ঞমুখং প্রাতঃসবনং ; তত্র বহিষ্পবমাননাস্মি 
প্রথমন্তোত্র উপান্মৈ গাঁয়তা নর ইত্যাগ্া খচে। গায়ত্র্যঃ। সেয়ং যজ্ঞমুখপ্রাপ্তিঃ। ব্রঙ্গবাদি- 
ঘেব বুদ্ধিমস্তে! যদেবেত্যাহ্যতরমাহুঃ । যম্মাদিয়মদোহমুক্সাল্লোকাঁৎ সোমমাহরত্তন্মদস্তা মুখ 
প্রাপ্তিরুক্তা ৷ মুখত্বাদেবান্তান্তেজোবাহুল্যং। আহরণপ্রকারং দর্শয়তি--ণপক্তাং ঘে সবনে 

সমগৃষ্কান্থুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃষ্থাত্বদধযত্বক্নান্দ্ে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যন্দিনং চ 
তক্মাভূ তীয়সবন খজীষমভিযুণাস্তি ধীতমিব হি মন্যন্তে” (সংণ কাণ ৬ প্র ১ অ*৬) ইতি। 
পক্ষিন্নপ| গায়ত্রী সবনদ্বয়পর্যযাপ্তৌ সোমভাগৌ পত্তাং সংগৃহ তৃতীয়সবনপর্য্যাপ্তং সোমভাগং 
চঞ্চুপুটাভ্যাং সন্দগ্ত তদীয়ং রসং পপৌ। যম্মাৎ পত্ত্যাং ধুতৌ সোমভাগৌ। ন পীতৌ৷ তশ্ম/ৎ 
প্রীতঃসবনমাধযনিিনসবনে শুক্রশকাভিধেয়েন সৌমরসেনোপেতে ॥ যন্মাতু তীয়ো ভাগঃ পীতন্ত- 
স্মাৎ পীতত্বং মন্যমানাস্তৎসাদৃশ্তা থমুলীষমভিযুণুয়ুরিতি প্রাসঙ্গিকং কিক্চিদ্বিধার তত্রাপরং বিশেষং 
বিধত্বে-_-“আশিরমবনয়তি সমুত্রত্বায়াথো সম্ভরত্যেবৈনৎ” (সং কা*৬ প্রণ ১ অ*৬) 

ইতি। আশিরং ক্ষীরং। সম্ুক্রত্বং সরসত্বং। কিং চ ক্ষীরসেচনাদৃজীষগতসোমরসরূপহবিঃ 
সম্ভরতি সম্যকৃপোষয়ত্যেব। পুনরপান্তঘ্বিধর্তে--“ত৮. সোমমাহয়মীণং গন্ধর্ধ্বো বিশ্বাবস্থুঃ 

পর্যযমুষাৎস তিত্! রাত্রীঃ পরিমুষিতোহবসত্তম্মাতিত্রে! রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো৷ বসতি” (সং* 
কা, ৬ প্রৎ ১ অত ৬) ইতি। উপসদ্দিবসেযু ত্রিষঘভিষবমকৃত্ব! সোমং নিবাসয়েদিত্যর্থ;। 



২ প্রপাঠক, ৪ অন্ধাক।]  কৃষণ-যজুর্বেদ-মন্তর। 88৭ 
ইখং সোমাহরণং নিরূপ্য লোমক্রস্থণীং মিরূপিতুমারভতে-_-“তে দেবা অক্রবন স্ত্রীফাদা 

বৈ গন্ধর্বাঃ স্িত্াা দিজ্জীণামেতি তে বাট৬. স্বি্মেকহায়নীং কতা! তর়া নিরক্রীণন্, (সং 

কা ৬ প্র* ১ অ* ৬) ইতি। একসম্বংসরবয়স্কয়! স্ত্রীরপয্া বাগ্দেবতয়া সোমস্ত মিজ্জয়ঃ 

কতঃ। ইন্ধর্ধেঘপরক্তায়াস্তন্তাঃ স্বিয়া রোহিতগোরূপতাং দর্শবতি--“সা যোহিজপং কতা 
গদ্ধর্কেভ্যো২পক্রম্যাতিষ্ঠত্তত্রোহিতো জন্ম” (সং কা ৬ প্রণ ১ অণ ৩) ইতি। দেবেশ 

চুরক্তায়া: পুনর্দেবতাপ্রাপ্তিং দর্শয়তি-_-ণতে দেবা অক্রবরূপ যুদ্ছদক্রমী্লান্মাসুপাবর্তাতে বিহ্বয়া- 

মহা ইতি ত্রন্ম গন্ধর্ধো অবদরগাযনেবাঃ সা দেবান্গায়ত উপাবর্তত তন্মাদগায়স্ত৮, সরিয়ঃ 
ক্ষাময়ন্তে* (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অৎ৬) ইতি। বিহ্বয়ামহৈ বিলক্ষণং যথা ভবতি তখৈ- 

বাংকারয়ামঃ। ব্রহ্ম বেদঃ। এতদ্বৃত্াস্তবেদনং প্রশংসতি-_“কামুকা এন৬ স্ত্িযো তবস্তি 
য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জগ্ভেযু ভবতি তেভ্য এব দদত্যুত যহছতয়! তবস্তি”” ( সং+ 
কাণ* প্রৎ ১ অণ ৬) ইতি বরবস্ত স্গিশ্বা বরার্থং কন্যাময্ে্টং প্রবৃত| বান্ধবা অন্যাঃ। 

তাদৃশানাং জন্ঠানাং দৌ বর্গেণ। তত্রৈকশ্থিন্বর্গে যথোক্তবেদনরহিতা অনেকগণাস্তরোপেতা 
বহবেো৷ বরা যগ্ঘপি সম্তি তথাপি তং বুপেক্ষ্য যেযু জন্যেঘেকোহপ্যেবং বিদ্বান্থরো!৷ ভবতি 
তেত্য এব জন্ঠেভাঃ কন্তাং তৎপিতরো৷ দদতি ॥ সোমব্রয়ণ্যাং গুণং বিধর্তে -“একছাবন্তা! 

ক্রীণাতি বাচৈবৈন৬ সর্বয়া ক্রীণাতি তম্মাদেকহায়ন। মন্গুষ্যা বাচং বদস্তি” (সং কা ৬ 

প্রণ ১ অ*৬) ইতি। বাগ্দেবতয়াঃ সোমক্রয়ণীরূপস্থীকারাৎ সর্ধয়া বাচা ত্রয় উপপপ্ততে। 
একসম্বংসরত্বীকারশ্চ তশ্িম্থয়সি সতি বদনব্যবহারোপক্রমাৎ। বজ্জ্যদোষাস্থিশদয়তি---““অকৃট্- 
্নাংকর্ণন্মা২কাণয়াঙ্্রোণয়াইসপ্তশফয়া ক্রীণাতি” (সং* কাণ্ঙ প্রণ ১ অ*৬) ইতি। কুটা 
কুটিলশৃঙ্গী। কর্ণ! ছিন্নকর্ণোপেতা । কাণা ত্বেকাক্ষী। শ্লোণ! কুষ্ঠাদিদূষিতা | সপ্তশফা ন্যনালী। 
এত! বর্জ্যাঃ | /উপাদেয়াং দর্শয়তি-_“সর্বয়ৈবৈনং ক্রীণাতি” (সং কাণ ৬ প্রণ ১ অন ৬) 

ইতি। সরবাইবয়বসমপূশেতযর্থ | বিপক্ষবাধপুরঃসরং ম্বপক্ষং বিধত্তে_“যদ্দেতয়। জ্রীনীয়া- 
দুস্র্্মা যজমানঃ স্ভাগ্যৎকৃষ্থয়াইমুস্তরণী স্তাৎ প্রমায়ুকো যজমান; স্তাগদ্বিরূপ়া বাত্রতী স্তাৎস 
বাহ্্যং জিনীয়াভতং বাহ্ন্ো জিনীয়াদরুণয়৷ পিঙ্গাঙ্ষ্যা ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমন্ত রূপ স্বয়ৈবৈনং 
দেবতয়! ক্রীণাতি” (সং কাণ্ড প্রণ ১ অণ্ ৬) ইতি। মুতং পুরুষমন হস্তমান। গৌরনু- 
হ্তরণী। কৃষ্ণায়াস্তাদূৃকৃত্বেন যজমানো অজিয়েত। বর্ণদ্রয়োপেত। যগ্কপি বিরোধিঘাতিনী তথাপি 
যজমানতদৈরিণোরন্যোন্তবিরোধিত্বাৎ কো হস্তি কো বা হগ্তত ইতি নজ্ঞায়তে। অরুণস্বং 
পিঙ্গাক্ষত্বং চ সোমদেবতায়াঃ ম্বূপং। অতস্তাদ্বশী গৌঃ সোমক্রয়ায় সূশী ভবতি। ইখং 

চতুর্থান্থবাকো ক্তমন্্ব্যাখ্যানন্তোপোদঘাতত্বেন ত্রাঙ্মণেন প্রারণীয়াসোমক্রয়ণ্যাবন্ুবাকাভ্যামতি- 
হিতে। অথ মন্ত্া ব্যাখ্যাতব্যাঃ | 

১। “ইয়ং তে শুক্র তনুরিদং বর্চন্তয়া সং ভব ত্রাজং গচ্ছ।”-_-কষ্ঠাঃ-*অতৈতদ্ফবাজ্য- 

মাপ্যাব্য ক্রচি চতুগৃহীতং গৃহীত্বা স্বত্রেণ হিরণ্যং নিষ্টক্যং বদ্ধবা দর্ভাভ্যাং প্রবধ্য ক্রচ্য- 

বদধাতীয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চন্তয়। সং তব ভ্রাজং গচ্ছেতি!” ইতি। হে শুক্র দীপ্তি 

মদ্ধিরপ্য তবেয়ং জুহ্স্তনুং, ইদং ত্বতং তব তেজোইতস্তয়া ভুহবা সঙচ্ছ সম্ভব। হে হিরণ্যাইজ্য- 
রূপাং ভ্রাজং দীপ্তিং প্রাপ্রাই। অথ বা হে শুক্র বহু ইয়্মাজারপা তব তনুন্নিদং হিরপ্যং 



৪৪৮ ঘজ্ববেরবদ-সংহিতা 7. [শ্রধদ ফা, গুম আটক । 

তব 'ভেজ 'ইত্যেবং ত্রাঙ্গণা্সায়েপ ব্যাখ্যাতব্যং । 'আবাদধাঙ্গখোজং ছিরখান্উ ধহিমানং 
, তত্ত্রত্যপদজয়োজ্চারণেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য প্রশংসতি-- “তদ্ধিরণ্যমভবতশ্মানস্ত্ো হিরণ্যং গুলস্তি” 

(লং কাঁৎ ৬ প্র্১ অত ৭) ইতি। আধানব্রাহ্গণে ত্বেবমায়ায়তে-_ “আপো বরুণস্ত পদ্বুয় 
আসন? তা অগ্নিরভাগ্যাযং। তাঃ সমভবৎ। ভতন্ত রেতঃ পরাপতৎ। তদ্ধিরগ্যমভবৎ', 
ইতি / তন্মা্গিরণ্স্ত বহ্কিঃ পিভাহপো মাতরঃ। তন্মাৎ স্বতঃ গুদ্ধং হিরণ্যং যদি কদাচিদ্রজ- 

খ্ব্াদিম্পর্শেস শৌবমীয়ং ভবতি তদাহস্তাঃ পুনস্তি জলেনৈব শোধয়ন্তি ন তু কাংস্যতাম্াদে 
রিব ভক্মাগ্র্যাদিকমপেক্ষত্ডে 1 জুহবাং হিরণ্যপ্রক্ষেপেণ বিশিষ্টং হোমং বিধত্তে -পত্রন্ধবাদিসো 
বস্তি কশ্মাৎ সত্যাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র নীয়স্তেইস্থন্বতীর্জায়স্ত ইতি যদ্ধিরণ্যং স্বৃতেহবধায 
ভূছোভি তক্মাদনগ্চিকেম প্রজাঃ প্র বীয়স্তেহথন্বতীর্জায়ন্তে” (সং কাণ» প্র ১ অ* ৭) 

ইতি। তশ্মাদসহ্িকেম বীর্যেণ প্রজাঃ প্রবীয়ন্তে গর্ভাঃ ক্রিয়ন্তে। উৎপত্তিকালে' ত্ব্থিযুক্তা 

জায়স্তে। তত্র ধীর্যসদৃশদীজামস্থিসদৃশং হিরণ্যং। তদিদং সাদৃশ্ঠং নির্ববঢমীশ্বরেণাস্থি 
নিশ্মীয়ত উত্যর্থ:। বক্চিসম্বদ্ধবৌনগরতয়৷ মন্ত্রং ব্য|চষ্টে--“এতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ঘ্বৃতং 

তেজ! হিরণামিয়ং তে শুক্র তনুধিদং বর্চ ইত্যাহ সতেজসমেবৈন৬. সতন্থং করোত্যথো সং 
ভরত্যেটধনং, € সং কা” ৬ প্রন ১ অত ৭) ইতি। এনমগ্রিং সম্ভরতি সম্যক্করোত্যেব। 

বহফ্িসষ্বেধনেন ভদীয়ভেজোরূপেণ ঠিরণামত্র প্রাকাগ্ততে। হিরণ্যস্ত কুত্রেণ বন্ধনং বিধত্ে_. 

হ্দবদধমবদধ্যাদগ'ভা; প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্থার্ধদ্ধমব্দধাতি গর্ভাণাং ধূত্যৈ” (সং কাৎ ৬ 

প্র* ১ অঞ্ ৭) ইতি। স্থত্রাগ্রীকর্ষণেন যথা সহসা মুচ্যতে তথা বন্ীয়াদিতি বিশেষং 
বিষিত্তে--“নিষ্টক্যং বপ্াতি গ্রজানাং প্রজননায়” (সং কাণ্ঙ প্রণ ১ অ* ৭) ইতি। 

নিঃশেষেণ সহসা মোচনযেগ্যং নিষ্টক্যং | 

২। “জরি হ্ৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তন্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রশীয় স্বাহা 1 

কঃ ন্নাড়ীক্রগ দণ্ড উপসংগৃহাইহবনীয়ে জুহোত্যন্বারবে যজমানে জুরি ধৃতা মনস! 

ভুট্টা বিষ্ণবে তন্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় শ্বাহেতি” ইতি। হে সোমক্রয়ণি 
বাগ্রুপা '্বং জ্ষেগযুক্তাংসি মনসা নিয়মিতাহসি বক্ঞাঁয় প্রিয়াংসি। তাদৃশ্তা অমোঘপ্রেরণায়াস্তব 

প্রেরণে সতি মন্নেচ্চারণরপায়। বাচো যন্ত্ং নিয়মমশীয় প্রাপ্রয়াং। ইদ্রমাজ্যং ভুতমন্ত । যথো- 

জার্থং মগ্তরে 'র্শয়তি--““বাগ্বা' এষ! যৎসোমক্র়ণী জ্রসীত্যাহ যদ্ধি মনসা জবতে তদ্বাচা বদতি 

দৃা মনসেত্যাহ মনসা হি 'বাঞ্চতা জুষ্টা বিষ্ণব.ইত্যাহ যজ্জে। বৈ বিষুর্ধজ্ঞাম়ৈবৈনাং জুষ্টাং করোতি 
গষ্টান্তে। সত্যঘবসঃ প্রসব ইত্যাহ সধিতৃপ্রস্থ তামেব বাচমবরুন্ধে” (সং কা ৬ প্রণ ১ অণ ৭) 
ইতি। জবতে তৃর্ণং কর্তব্যধিত্যবগচ্ছতি। | 

৩। “ণশুক্রমন্তমৃতমসি বৈশ্বদেব৬. হবিঃ ৮ _বৌধায়ন:--“অখ্থেণ শালাং তিষ্ঠন্যজমাম- 

মাজ্যমবেক্ষয়তি ' টু ক্রম্তমৃতর্মসি বৈশ্বদেব৬. হবিরিতি”” ইতি । আপন্তত্ব---““সৌমক্রয়ণী- 

মীক্ষমাণো ভুহে।তি জ,রপীত্যপরং চতুগ হীতং গৃহীত্ব শুক্রমসীতি হিরণ্যং দ্বৃতাহুদ্ধত্য বৈশ্বদেব৬. 

ক্বিরিত্যাজ্যমদেক্ষা”, ইতি। শু্রৎ দীপ্তিনৎ। অমৃতং নাশরহিতং। হে আজা হে হিন্নগ্যেতি 
বাযোজ্যং। গুহ 'আক্য তং সর্ধদেবপ্রিয়ং হবিরসি। তদিদং স্পরটত্বার ব্রাদ্ছণে ব্যাখ্যাতং। 
81 শ্হুর্যন্ত চক্ষুরাহরুহমগ্নেরক্ষঃ কনীনিরাং - যুর্ধেতশেভিরীয়সে ত্রাজনানো ধিণ- 



ই-্ট্রপাঠক, ৯ অঙ্গধাক । ) রধ-যজুবেরেদ-মন্তরী 1 ৪৪৯ 

শ্চিতা।৮- কল্প£__-““অধৈনন্ধিধণ্যমন্তর্দায়াংদিতামুদীক্ষয়তি কুরধ্যন্ত চক্ষরাইরহমগ্নরক্ষঃ কিনী- 
নিকাং যদেতশেভিরীয়সে জাজমানো বিপশ্চিতেতি”, ইতি । হুর্যযসম্বন্ধি মদীয়ং চক্ষুরিস্রিয়ং 
কনীনিকা ্বপ্নিসধন্ধিনী, উচ্তধ়মীরুহং প্রাপ্তোহশ্মি। যতো হে সূর্য্য ত্বমেতশনামকৈরশৈ্গচছিসি, 
হে বন্ধে ত্বং বিপশ্চিতা তেজসা ভ্রাজমানোহসি তন্মী্রক্ষোনিবারণীয় যুবামুডৌ প্রাপ্তোহশ্মি। 
এতদভিপ্রায়ং দর্শয়তি--““কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞ৬ রক্ষাসি জিঘা৬সস্তযেষ খলু বাঁ 

অরক্ষৌইতঃ পন্থা যোহক্েশ্চ শৃর্য্যস্য চ কুর্য্যন্ত চক্ষুরাইরুহুমগ্নেরক্ষঃ কর্নীনিকামিত্যাহ ষ এবার- 

ক্ষোহতঃ প্থাস্ত৬. সমারোহতি”” (সং কাণ৬ প্রণ ১ অ* ৭)ইতি। কাণ্ডে কাণ্ডে তণ্তহু- 
'পালৈরূত্ত একৈ কন্মিন্যজ্ঞাঙ্গে। বৌধায়নঃ__”“অখৈতা৬. সোমক্রয়ণীমগ্রেণ শালামুদ্দীটাম ভ- 
বর্তয়ন্তে তামনুমন্ত্রয়তে চিদসি মনাংসীত্যস্ত।দনুবাকস্ত” ইতি । স চমগ্ত্র এবমায়ায়তে । 

৫| **চিসি মনাইসি ধীরসি দক্ষিণাহসি যজ্িয়াংসি ক্ষজিয়াইভ্তদিতিরস্্্যভয়তঃ শীর্ষ ।” 
৬। “সা নঃ স্ুপ্রাটী স্থপ্রতীচী সং ভব মিত্রত্বা পদি বধাতু পুষাহধবনঃ পািক্্ায়াধ্যক্ষাঁয়।”, 

৭। “অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাহঙ্ছু ভ্রাতা সগর্ড্যোহনু সখা সধূখ্যঃ |” 

৮। “সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্ীস সোঁম৬. রুদ্রস্বাইবর্তয়তু মিত্রশ্ত পথা স্বস্তি সোমসখ! 

'পুনরেহি লহ রধ্যা ।৮--ইতি ।--আপস্তথবস্ত ত্রেধা বিভজ্য বিনিযুঙক্তে--“চিদ্সি মনাসীতি 
সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে, কর্ণগহীতা। পর্দি বন্ধা ভবতি, মিত্রন্া পর্দি বঞধ।তিতি দক্ষিণ পূর্বপার্দং 

প্রেক্ষতে, পুষাইধবনঃ পাত্বিতি প্রাচীমায়তীমন্ুমন্্রয়তে” ইতি । হে বাশ্দেবতারপে পসোমক্রয়ণি 
ত্বং চিদাদিশব্দপ্রতিপাগ্ভাইসি । অস্তঃকরণস্য চিত্তং মনো বুদ্ধিরিতি তিশ্রো বৃত্য়ঃ | দেহাদি- 

জ্ঘাতস্তীচেতমত্বং ব্যাবর্তা চেতনত্বং সম্পাদয়স্তী বাহ্বস্তযু ব1 নির্বিকপ্পরূপং সামান্তপ্রজ্ঞানং 
জনয়স্তী বৃত্তিশ্চিতং । অয়ং পদার্থ এবং ভবতি বা ন বেতি বিচাররূপা বৃতির্নঃ | 

ভবত্যেবেতি দিশ্চয্বরূপা বুদ্ধিঃ। এতক্মিভয়মিহ চিথ্মনোধীশব্দৈরচাতে। দক্ষিণা কুশল! 
দেয়প্রব্যরপা বা। ষজ্জিয়া সোমক্রয়দ্বারেণ যজ্ঞসম্বন্ধিনী। ক্ষত্রিয় দেবেধু সোমঃ ক্ষজিয়জাত্য- 

ভিমানী। তথ! চ বাজসনেয়িন আমনস্তি__“যান্তেতানি দেবক্ষজ্রাণীন্ত্রো বরুণঃ সোমো! 

রুদ্রাঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশানঃ” ইতি। তেন সৌমেনাভিমন্তব্যস্তা সোমলতাত্ব্যস্ত 
ক্রয়হেতুত্বেন ক্ষত্িসা। জ্যোতিষ্টোমস্তাহছান্তয়োঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরদিতের্দেবতাত্বাৎ- 

'সেয়মুভদ্রতঃ শীর্কা তদ্রপা ত্বমসি। সা তাদুশী ত্বমন্মদর্থং স্ুপাঁচী স্তপ্রতীচী সম্ভব, প্রথমং সোমন্তয 
'ক্রেতারং প্রতি সুষ্ঠ প্রাত্মুখী গত্বা পশ্চাঁদন্ম।ন্ প্রতি সুষ্ু প্রত্যন্তুবী সমাগম্যান্মাভিঃ সঙ্গচ্ছন্য । 
যথোক্তমর্থ, মন্ত্রে দর্শয়তি--“বাথা এষা যৎসোমক্রয়ণী চিদসি মনাহসীত্যাহ শান্তেবৈনামেত- 

তন্মাচ্ছিষ্টাঃ প্রজা জায়স্তে” (সং কা” ৬ প্র* ১ অত ৭) উতি। এতেন মন্ত্রেণ বাগাত্মিকাং 

সোমক্রয়ণীং চিদাদিশব্বাচ্যা তবেত্যেবমন্তুশান্তি । যন্মাদেবং তম্মাল্লোকেইপি প্রজা অন্ুশিষ্যান্তে | 

ক্কংনশম্তাৎপর্ধযমুক্তু। প্রত্যবন্ধবং ব্যাচষ্টে--“চিদরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা চেতয়তে তহ্বাচ। বদতি 
মনাইসীত্যাহ যদ্ধি মনসাইভিগচ্ছতি তৎকরোতি ধীরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তন্বাচা বদতি 

দক্ষিণা লীত্যাহ দক্ষিণা হোষ! যজ্রিয়াহসীত্যাহ যজ্িয়ামেবৈনাং করোতি ক্ষজিয়াসীত্যাহ ক্ষত্রিয়া 
হ্যোৎদিতিরন্যাতয়তঃ শীষ্কাত্যাহ যদেবাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ে! যজ্ঞানামা দিত্য উদয়নীয়স্তশ্মাদেবমাহ” 
(মং কান ৬ প্র ১ অ* ৭) ইতি। মনসা বৃতিত্রয়সাধারণেনাস্তঃকরণেন চেতয়তে সামানতো 

কুষ্ণ-যদুর্বেরষ--৫৬ *। 



৪৫০ যনুর্ববেদ-সংহিতা ( [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

জানাত্যভিগচ্ছতি বিচারয়তি ধ্যায়তি নিশ্চিনোতি।  উত্তরমন্ত্ন্তাযমর্থঃ। হে সোমক্রয়ণি 

মিত্রো! হিতকারী দেবন্বাং দক্ষিণে পাদে বগ্মাতু । এতন্মন্ত্রবিরুদ্ধং পক্ষত্রয়ং ব্যাবর্তয়্স্তং ব্যাচট্টে-. 

শ্যদবন্ধ। স্তাদয়তা স্তাদ্যৎপদিবন্ধাহনুত্তরণী স্তাৎ প্রমাযুকো যজমানঃ স্তাদ্যৎকর্ণগৃহীতা বাক্র-্্ 
াৎস বাহন্তং জিনীয়াত্তং বাইন্ঠে৷ জিনীয়ানিত্রত্ব। পি বগ্নাত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিৰে! দেবানাং 

তেনৈবৈনাং পদি ধপ্»(তি”” (সং কাঁ ৬ প্রণ ১ অণ ৭) ইতি। অত্র পাদবন্ধনং কর্ণগ্রহণং 

চামন্ত্রকমঙ্গী চকাঁরেতাবিরোধঃ। অথবা, অকর্ণগুহীতা 'অপন্দ বদ্ধেতি পদচ্ছেদঃ। তৃতীয়মন্ত্র 

স্যায়মর্থ-হে সোমক্রপণি ত্বাং পুষ। পোষকে। দেবে! ভয়োপেতান্থার্গাৎ পালয়তু। যাগাধ্য- 

ক্ষায়েন্জায় ত্বাং সোমক্রয়সাধনে মাতৃপিত্রাদয়োইনুমন্থাস্তাম্। সগর্যন্বয়া সহৈকশ্মিন্গর্ভেইব- 
শ্িতঃ। হে দেবি সা ত্বমিন্জ্ার্থ, সোমং দেবমনুগচ্ছ। তাং ত্বাং রুদ্রো৷ দেবোহম্মান্ প্রতি 
'পুনরাবর্তয়তু | আবর্তয়ন্পি ন রৌদ্রেণ মার্গেণ কিং তু মিত্রম্ত পথা। ততন্তে স্বস্তি স্থখং 

ভবতু। সোমঃ সখা যন্তান্তব সা ত্বং সোনসথা ভূত! ধনেন সহাম্মান্ প্রতি পুনরাগচ্ছ। অত্র 

রুদ্রন্তবেত্য! দিন! পৃথস্মন্ত্রেণ সোমক্রয়াদুদ্ধমেতস্তাঃ প্রত্যাবর্তনমিতি কেচিৎ। 
ম্ত্রন্ত তাগাম্ ক্রমেণ ব্যাচষ্টে_“পুষাধবনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পৃষেমামেবাস্তা অধিপামকঃ 

সমষ্ট্য ইন্্রায়াধ্যক্ষায়েত্য।হেন্দ্রমেবাস্তা অধ্যক্ষং করোতি অনু ত্বা মাতা মন্যতামন্ু পিতেত্যাহান্- 

মতয়ৈবৈনয়া ক্রীণাতি সা দেবি দেবমচ্ছেহীত্যাহ দেবী হোষ! দেবঃ সোম ইন্দ্রা় সোমমিত্যাহেন্্রার 
হি সোম আহিয়তে যদেতদ্যজুর্ন বুয়াৎ পরাচ্যেব সোমক্রতণীয়াদ্রুদ্রস্বাইবর্তযত্বিত্যাহ রুদ্ধ! বৈ 
ক্রুরো৷ দেবানাং তমেবাস্তৈ পরস্তাদ্দধাত্যাবৃত্বো ক্রুরমিব বা এতৎকরোতি ফয্রদ্স্ত কীর্তয়তি 
মিত্রন্ত পথেত্াহ শীস্ত্যৈে বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রুয়ণ্যা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ 

বষ্যেত্যাহ বাটচৰ বিক্রীয্প পুনরাত্মস্বাচং ধত্তেনুপদন্থৃকাইস্ত বাঁগ্ভবতি ষ এবং বেদ” (সং 

কাণ৬ প্র“ ১ অৎ৭) ইতি। সমষ্ট্যে সম্যক্প্রাপ্তয়ে। এতদ্রদ্রন্বেতি যজুঃ। তমেব 
ক্রুরং কুদ্রং। অন্যাঃ সোমক্রয়ণ্যা আবৃত্তয়ে পরস্তাত্তামতিলজ্ঘ্য পরভাগে স্থাপয়তি। অনুপদা- 

স্থকা ক্ষয়রহিতা। তদেতদ্বেদনস্ত প্রশংসনং। তাথ বিনিয়োগসংগ্রহই_ 

“হয়ং ক্ষিপ্ত ঘ্বতে স্বর্ণ, জুরলীতি জুহোতি হি ॥ শুক্রেতি স্বরণমদ্ধ ত্য বৈশ্বেত্যাজামবেক্ষতে ॥ ১॥ 
ুর্ঘ্য সুধ্যমুপন্থায় চিৎ সোমক্রয়ণীং জপেত॥ মিত্র! দৃষ্ট1 বদ্ধপাদং পুষা তামনুমন্্য়েৎ। 
রুদ্রন্তামাবর্তয়ীত মন্ত্রাঃ সঙ্কীর্তিত নব ॥২॥ ইঠি। 

অথ মীমাংসা । 

একাদশাধ্যায়ন্ত ছ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং--“€প্রায়ণীয়ন্ত নিফাসে যে নির্বাপোর্থকর্্ম তৎ। 
নি্ষাস প্রতিপত্তির্েরবোদয়নীয়স্ত সংস্কতিঃ॥ উতাহচ্ঘঃ পুর্বববন্মৈবং মুখ্যস্ত প্ররুতিত্বতঃ॥ মধ্যোহস্ত 
নোপযোক্তব্যনংস্কারস্ত গুরুত্বতঃ ইতি ॥ জ্যো;তিষ্টোমে শ্রায়তে-_-“পপ্রায়ণীয়স্ত নিফাস উদয়নিয়- 
মভিনির্বপতি” ইতি। অত্র পূর্বন্ঠায়েন নিষ্কাসঙ্ব্য কমুদয়নীয়সমানকর্ম্মকমন্তাদর্থকর্মেত্যান্তঃ 
পক্ষঃ।  মুখ্যস্তোদয়নীয়ন্ত প্রকৃতত্বাত্িননপ্রকরণায়াতাবভৃথধর্ম্মাতিদেশবহ্দয়নীয়ধর্্মাতিদেশা- 
সম্ভবান্নার্থকর্ত্বং। তহি নিষাসপ্রতিপত্তিরিতি মধ্যম: পক্ষোহস্ত। সোহংপি ন সম্ভবত্যুপযুক্ত- 

সংস্কারাহুপযোক্ষ্যমাণসংস্কারস্ গরীয়ন্তবাৎ তম্মাদুদয়নীয়স্ত সংস্কার | 



২ গ্রপাঠক, ৪ অন্ধবাক।]  কৃষ্ঃ-যজুর্বেবেদ-মন্ত্র | 8৫১ 

তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপান্দে চিন্তিতম্--“ক্রীণাত্যরুণয়েত্যেতৎ সঙ্ীর্ণং বা শ্রুয়ৈকভাক্ ॥ 
ক্য়েণান্বযাৎকীর্ণ; সর্বাদ্রব্যেযু রক্কিম ॥ দ্রব্যঘারা ক্রয়ে যোগাত্তস্তাগেনা্বয়ঃ পুনঃ ॥ সাক্ষাৎক্রপ্ে 
গুণন্তার্থাদ্দব্যে সংনিহিতেতস্বসৌ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়তে-_-“অরুণয়। পিঙ্গক্ষ্যৈেহায়ন্যা 
সোমং ক্রীণাতি” ইতি। তত্রারণাশকোইরুিমানং শুণমাচ্টে । গুণিবিষয়তয়া প্রযুজ্যসান- 
স্তাপি নাগৃহীতবিশেষূণা বিশিষ্টে বুদ্ধিরিতি স্তায়েন গুণবোধকত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যং গুণমারে 
বাৎপত্বেশ্চ। তন্ত চারুনিমগুণস্ত তৃতীয়াশ্রতযা। সোমক্রয়সাধনত্বং প্রতীয়্তে । তঙ্চান্ুপপন্নম- 

মুর্তন্ত গুণস্ত বাসোহিরণাদিবতক্রয়সীধনত্বীসস্তবৎ।  ততত্তৃতীয়া্ুতের্বিনিযোজকত্বাভাবেন 
প্রকরণস্তাত্র বিনিযোজকত্বং বক্তব্যং | প্রকরণং চ গৃহচমসাগ্ভখিলদ্রব্যেঘরণিমানং বিনিবেশয়তি ॥ 

ন চানেন ন্তায়েন পিঙ্গাক্ষ্যেকহায়নীশব্বয়োরপি সর্বদ্রব্গামিত্বং শঙ্কনীয়ং তয়োঃ শবয়োর্ব্য- 

বাচিত্বাৎ। পিঙ্গলবর্ণে অক্ষিণী যন্তাঃ সাঁ গৌঃ পিঙ্গাক্ষী। এবমেকহায়নী। যগ্যপ্যেকগো- 

বাচিনৌ শব্দৌ তথ|২পি বিশেষণীভূতধর্মভেদাচ্ছবয়ং। তচ্চ যুগপৎপ্রবৃত্তং সন্ধন্য়বি শিষ্টং 
গোড্ব্যং ক্রয়সাধনত্তেন বিদধাতি। ন চৈতন্দব্যমিতরদ্রব্যে বিনিবেশয়িতুং শক্যং । অরুণিম- 
গুণ দ্রব্যেষু বিশেষণতেনান্বেতুং যোগ্যত্বাত্েযু নিবেশ্ঠতে | তত্রৈষাহক্ষরযৌজনা। অরুণয়েত্যে- 
তত পূগ্ব/ক্যং। তত্র তৃতীয়াশ্রত্যা প্রাকরণিকানি সাধনদ্রব্যাণি সর্বাণ্যনুদ্ক প্রাতিপদিকেন 
গুণো বিধীয়তে যানি জ্যোতিষ্টোমে সাধনদ্রব্যাণি তানি সর্বাণ্যরণ|নি কর্তব্যানীতি। তশ্ম[দ- 

গুণঃ সঙ্ীর্ণ হতি প্রাপ্তে জমঃ__যগ্তপ্যমূর্তো গুণস্তথাইপি হাঁয়নবদক্ষিবচ্চ গোদ্রব্যমবচ্ছিনত্তি। 
তচ্চ দ্রব্যং সাধনমিতি তন্বারা শুণস্ত ক্রয়েণান্যয়ো ভবতি । এবং সতি বাক্যভেদো ন ভবিষ্যুতি | 

নন্থু বাক্যভেদাভাবেহপি লক্ষণ ছুর্ববারা। গুণবাঁচিনঃ শব্বন্ত গুণিদ্রব্যপরত্বাঙ্গীকার/ৎ"। মৈবং। 

গুণশ্তৈবাত্র তৃতীয়শ্রত্যা সাধনত্বমুচাতে। তচ্চ দ্রব্যদ্বারমস্তরেণ ন সম্ভবতীত্যর্থাপত্ত্য। দ্রব্যাব- 
চ্ছেদকং কল্পতে। তহি গ্রহচমসাদিদ্রব্যমবচ্ছিগ্ধ তামিতি চেৎ। ন। তত্ত দ্রব্যন্ত ক্রয়সাধনত্বা- 
ভাবেন তদবচ্ছেদকগুণন্ত শ্রয়মাণক্রয়সাধনত্বাসিদ্ধেঃ। তহি বাসসা ক্রীণাত্যজয়া ক্রীণাতীতি 
বস্ত্রাদীনাং ক্রয়সাধনত্বাত্তদবচ্ছেদোহস্ত্িতি চেৎ। ন। তেষাং ক্রয়াস্তরসাধনত্বাৎ। নহি 

তত্রাগ্নিহোত্রে পয়োদধ্যা দিবিকল্পবৎক্রয়ান্ুবাদেন বস্বাদিৰিকল্পো যুক্ত; ॥ অনুবাগান্ত ক্রয়মাত্রস্তাগ্রি- 

হোত্রবদন্তত্রাবিধানাৎ। ততো বন্ত্রাদিদ্রব্যবিশিষ্টাঃ ক্রয়ান্তরবিধয়ঃ | ন হি স্ববাক্যগতমেকাহয়ণী- 

দ্রবমুপেক্ষ্য বস্ত্রাগ্বচ্ছেদো যুক্তঃ। তন্মাৎ ক্রয়েণ সাক্ষাদন্বিতয়োর্জব্যগুণয়োঃ পশ্চাদন্থাহমুপ- 

পত্তা। পরম্পরাবচ্ছেদকত্বেনান্বয়ঃ | তথা সত্য।রুণ্যবিশিষ্টয়ৈকহায়ন্তা ক্রীণাতীত্যর্থঃ পর্য্যবস্ততি & 

তম্মাদারুণ্যগুণঃ ক্রয়হেতুমেকহায়নীমেৰ ভজতে ॥ 

অথ চ্ছন্দঃ__ 

ু্ধ্যস্ত চক্ষুরারুহমিত্যনুষ্ট প.। 

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীক় 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় গ্রপাঠকে চতুর্থোহনুবাকঃ ॥ ৪ ॥ 

ক চা 
টি. 



৪৫২. যজুর্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক | 

মন্ত্রর্থ-আলোচন। | 
ক 

ভাঙোর মত এই যে,_-চতুর্থ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী অগ্রিকে অথবা! হিরণ্যকে সন্বোধনং 

করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী সোমক্রয়ণি-রূপা “বাক্/-সম্বোধনে প্রযুক্ত । মধ্ের 

প্রয়োগ-সন্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,_ প্রথমতঃ খবাস্থ 'আাজ্য (স্বৃত ) গ্রহণ পূরববক হোমাগ্রির, 

চতুর্দিকে প্রক্ষেপ করিবে) তাঁর পর, সেই আজে সংসিক্ত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটা স্বর্ণধ্ুকে- 
হোমগ্রিতে ক্ষেপণ করিবে । তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,_-হে শুরু অর্থাত, 

দীপ্যমান্ হিরণ্য ! এই দৃশ্তমান্ 'আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্ঞে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য 
তোমার বর্চঃ অর্থাৎ তেজঃ। হে অগ্নি! তোমার এই আল্যরূপ তন্থুতে তুমি একীভূত হও. 
এবং তার পর ভ্রাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তিকে তুমি প্রাপ্ত হও। আর এক, প্রকার অর্থে, 

ভাষাকার “ভ্রাজং, পদে “সোমং, প্রতিবাক্য- গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভাব আসিয়াছে-_ 

“তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও” এইরূপে, ভাধ্য।নুদারে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,__“হে বাক |. 

তুমি বেগযুক্ত আছ। তুমি কেমন? না-_মনের দ্বারা নিয়মিত 'আর যজ্ঞনর্থে গ্রীতিযুক্তা ।৮ 
শুরু-যন্তুর্ব্বদ-নংহিতায় ভাঘ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আনার রোখ-“বিষুবে, পদের প্রতি- 
ৰাক্যে “বিষ্ঞঃ সে।মন্ত” অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদন্ুসারে “ভ্রাজত পদেও “সোম” বুঝায়,, 
“বিষু পদেও সোম বুঝায়। হায় সোম !-বেদের অঙ্গে দে তুমি কত মুস্তিতেই বিচরণ' 
করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? 

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচন!; 

করিতেছি । আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান 
বিকাশ-প্রাপ্ত, হইয়। থাকে । প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত “ইয়ং তে শুক্র তন্থুরিদং বচ্চঃ”--এই 

কয়েকটা পদ্দে এই ভাব প্রাপ্ত হই।. বেদের অনেক শ্থলেই এই নিতাসত্য-তত্বের আভাস' 
পাইয়াছি। সাঁমবেদের “অপাং উপস্থে মহিষো ববদ্ধে” অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে 

বিবৃত করিয়াছি । * জ্ঞানরূপী ভগবানের, প্র্ষ্টর্ূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয়? সে--0সই 
সত্বভাবের নিকটই নহে কি? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপ-তত্বই বিবৃত হহফ়্াছে-_দেখিতে, 
পাই। এইরূপে তগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রাক় 

জানান হইয়াছে, __“ত্বয়া সংভব ত্র।জং গচ্ছ।” আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্রগুলি শুত্র- 
মাত্র। এ পক্ষে “তব! সংভ” একটা সুত্র, আর “ভ্র।জং গচ্ছ*” একটা স্থত্র॥' স্তর 

অর্থ-নিষ্কাশনে আবশ্বকান্থুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার, অনিবার্ধ্য হয়। “তগ্া পদে তন্থুকেই 
লক্ষ্য করিতেছে । স্তরাং উহার প্রতিবাক্যে আমর! ““মদীয়য়া তস্বা”” পদ গ্রহণ করিয়াছি ॥, 

তাহার ভাৰ এই-_আমার তনুর সহিত।” এখন ““সংভব”” পদ্দে “একীভব+” প্রতিবাক্য, 
গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,_-“আমার এই দেহের সহিত আপনি মিরিত হউন ১ অর্থাৎ», 

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত্ত ও সম্পাদিত “সামবেদ-সংহিতা” (আগ্রেয়"পর্কর ) একসপ্ুতিত 
লাম-মন্্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে -৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্যকরিতে পারেন । 



২ প্রপাঠক, ৪ অনুবাক। ] কৃষ-যজূর্বেদ-মন্ত্র । | ৪৫৩ 

জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক ।” তার পর আছে-_ভ্রাজং গচ্ছ।”” উহার “ভ্রাজং পদে 

শবীপ্তিং বা ০শুদ্ধসত্বং অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই ধে,-আমার থদয়ে-বে দীধিটুকু 
আছে অথবা আমাতে যে শ্ুদ্ধসত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন'। পুর্বে ( এই; 
মন্ত্রের প্রথমাংশে ) বুঝিয়াছি, শুদ্ধসত্বের সহিত মিলিত হঠব্রেই জ্ঞানের জোতিং বুদধি-প্রাপ্ত 
হয় অর্থাৎ জুদরে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন ভাই প্রার্থনা হইল,_-“আপনি আমর. সহিত একীভূত 

হইয়া আমার শুদ্ধসত্তবের সহিত মিলিত হউন । ভাব এই যে,-আপন।র সান্ধ্য আমার 

জান বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, চতুর্থ অন্ুব!কের প্রথম মন্ত্র এই তাবই 

স্কোতনা করিতেছে। 

এ পক্ষে দ্বিতীস্ব মন্ত্রটাকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্বান্রশ্থতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্বরকে। 

ষি তত্তির সার হয়, আর মেই ভক্তি যর্দি ভগবানের প্রতি ন্থন্ত হয়, ত।হা! হইলে অমর! কি 

ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহ! হইলেই আমাদিগের শক্তি পরিবদ্ধিত হইয়! থাকে, তাহ! 
হইলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্বভাবের প্রসার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্বভ[বের সহিজ 
মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এপক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,-ীব £ 

ভগবানে ভক্তিযুত ও গ্রীতিনান্ হও) শুদ্ধপত্বভাবের পপিবৃদ্ধির সহিত হৃদ জ্ঞান-জ্যোতিহ 

বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত হইবে |, 

তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ( “তশ্ান্ত্রে হইতে “স্বাহা” পর্য্যন্ত অংশ ). এবং তৃতীয্ক 

মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করুন। উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করি। তদনুসাকে দ্বিতীক 

মন্ত্রের ছ্বিতীয়াংশের “তন্ত।£ পদে ভাষ্যে "অমোঘ-প্রেরণয়া তব” প্রতিব।ক্যে “বাচঃ” পদ নির্দেশিত, 

হুইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ভাব াড়াইয়াছে,_-“সত্যনবসঃ” অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞান্ 

বর্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দাঢ/ প্রাপ্ত হই। এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হো্দয়িতে আজ 

প্রক্ষেপ করিতে হুইবে। তৃতীয় মন্ত্রটা' সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে, মন্ত্রের উচ্চারণা 
উপলক্ষে হোমাগ্ি হইতে স্বর্ণখগ্ডকে (প্রথম মন্ত্রানুলারে যে স্বর্ণখণ্ডকে হোমাগ্সিতে নিক্ষেপ 
কর! হইয়াছিল ) উত্তোলন করিতে হইবে ; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণখগ্কে সন্বোধন করিয়া 

এই মন্ত্রে বলিতে হইবৈ,_-“হে হিরণ্য ! তুমি শুক্র অর্থাৎৎ দীপ্যমান আছ ১ তুমি আহমাদক 

আছ; তুমি বিনাশ-ব্রিহিত আছ। তুনি সর্বদেবসশ্বন্ধী আছ) কেন-না, ছিরণ্যে সকজ 

দেবতাই তুষ্ট হন। ভায্যের মত- হিরণ ও আজ্য উভয়ের সম্বন্ধেই মন্্রটা প্রযুক্ত হইতে, 
পারে। এই প্রকার অর্থে বেদ-মস্ত্রের যেকি সার্থকতা আনে, আর বেদে যেকি সন্ত 

প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না । 

আমাদিগের মত এই যে, দ্বিতীস্ক মন্ত্রের দ্বিতীয়, অংশে সেই তক্কির প্রতিই জক্ষ রহিয়াছে ? 
ছিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে যাহার সম্বদ্ধে মনসা ধৃতা ও “বিষবে জু” পদদ্বয় ব্যবহৃত, 
দেখিম্াছি, দ্বিতীয় অংশে “তন্তাঃট পদ্দে তাহাঁকেই নির্দেশ করিতেছে । দেই'ভর্তির একটা 
নৃতন পরিচন্প এখানে, পাইতেছি। তাহা-_-“সত্যসবসঃ।” ভাব এই যে--সত্য যাহার অপতাঁ 
ঝা সম্ভান। ভক্তি হইতেই সত্বভাবের পরিবৃদ্ধি হয়? “বিষ্ণবে ভুষ্টা” বে ভক্তি, তাহা দিশ্চয়ই- 
শুদ্ধসত্বের পোষক ; তাই এখানে এ “স্ত্যসব্দত পদের প্রয়োগ দেখি । এপ্রসবে পদৈ ভাষে 



8৫৪ ্ যজ্বেরেদ-সংহিতা |. [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক ? 

যেরূপতাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি । তাহা হইতে 

“অনুবর্তী আমি” এই ভাব আপিয়াছে। “বিষ্ণবে জুষ্টাঃ” যে ভক্তি, মে ভক্তির অনুবর্তী 
হইলে, এ দেছের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজ্ীবনে বর্শশক্কি-পৰিবৃদ্ধি যে অবশ্তস্তাবী, তাহা বলাই 

বাহুল্য। সেই আকাজ্াতেই স্বাহা-মন্ত্রে হবিরর্পণ করা হইয়াছে । ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । 

ভৃতীয় মন্ত্রটা--কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? কেনই বা তাহাতে আজ্য হবির 
সম্বন্ধ স্বীকার করিব? “সকল দেবতার সস্তে(ষ যে হিরণ সাধিত হয়, তাহা, আমরা স্বীকার 

করি না। হিরণ্য যে 'অমৃত+, তাহাও ক্রোনপ্রকারে মান্ত করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ 

যে প্রকট তেজ? তাহাও বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রেও সেই পূর্বোক্ত: মন্ত্রমূহেরই 
অনুস্থতি আঁছে। *বিষ্ণবে জুষ্টা” ভক্তির সাহায্যে যে শ্ুদ্ধসত্বভাব সঞজাত হয়, এখানকার 
তাছাই লক্ষ্যম্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাহলাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই 
মরণরহিত নিতা, তাহ! নিশ্চয়ই সর্ব-দেবতার গ্রীতিসাধক | আমরা মন্ত্রার্থে এই তাবই সমীচীন 

বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্রকয়েকটা যেন 

আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে,-জীব ! তোমর। যদি শ্রেয়; চাও, ভগবানের প্রতি গ্রীতি- 
সম স্বত ভক্তিযুত হও। একমাত্র ভগবদ্ুক্তির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধসত্বে পরিপুর্ণ হয়, মানুষে 

অমৃতত্ব লাভ করিবার সামর্থ আসে ॥, 

বোৌধ-সৌকর্ধ্যার্থে অন্বাকের চতুর্থ মঙ্্ুটীকে আনরা ছুই ভাগে নিভক্ত করিয়াছি । ভাষ্য- 
মতে মন্ত্রের সম্বোধন হিরণ্য, স্থ্্য এবং অগ্নি। হিরণ্য-গ্রহণে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি । ভাষ্যমতে 

মন্ত্রের অর্থ -“আমার চগ্ষুরিজ্িয় হুর্ধা সম্বন্ধি, চক্ষুর কলীনিকা (তারকা ) অগ্নি-সম্বন্ধি 

তছুতয়ই যেন প্রাপ্ত হই। যেহেতু হে কুর্য্য! তুমি এতশ নীমক অশ্ে গমন কর; হে অগ্নি? 

তুমি তেজের দ্বারা দীপ্যমান হও ) সেই জন্য, রক্ষনিবারণ জন্ত, আমরা তোমাদের উভয়কেই যেন 

প্রাপ্ত হই।” কেহ কেহ আবার ( উবট ও মহীধর ) “কষ্ণাজিন' (কৃষ্ণসার মুগের চর্ম) সম্বন্ধে 

এই মন্ত্রের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া, সেই চর্মের সধ্বোধনে মন্ত্রের অর্থ নিষীশন করিয়াছেন, 

“হে কৃষ্ণাজিন! তুমি সুর্যের লেত্রে আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ পূর্বক 

আমাদিগকে দর্শন কর। এততুভয়ের দর্শনে সর্বজ্ঞ সুর্যযরশ্মির দ্বার দীপ্যমান হইয়া অশ্বগণের, 

দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক। এরূপ অর্থে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না। কৃষ্ণাজিন 

কিরূপে স্ুর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্রির কনীনিকায় ( নেত্রতারকায় ) আরোহণ করিবে, এবং কি 

প্রকারেই বা উহ। জ্ঞানিগণের দ্বার! সম্যক্ দীপামান হইয়া ঘোঁটক1রোহণে গমন করিবে, তাহার 

মর্মোস্তেদ কিরূপে হইতে পারে ? রূপক ভিন্ন অন্ত কোনরূপ অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ॥ 

কিন্তু সে দৃথ্টিতে-_বূপকের তাৎপর্য অনুধাবন করা সুসাধ্য নহে। 

আমর। এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহ্ণ করি, তাহার আলোচনা করা 

যাইতেছে । মঞ্রটা হিরণ্য, হৃর্য, অগ্নি অব্থা কৃষ্খজিন সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনং- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। নৃর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্বাপর আমরা: 
যে ভাৰ গ্রন্থ করিয়৷ আঁদিতেছি, এখানেও সেই ভাবৰ অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে 

অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞানলাভের , জন্ত উদ্ধদ্ধ করিতেছে ন' 
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“মন! তুমি সুর্যের চক্ষুতে আরোহণ কর!” এতত্বাক্যর সর্ব এই যে»-জানাধারের 
দুটি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জানলাভে প্রযদ্রপর হও? এই 
অংশে, পুর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্ধন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ একেবারে 
কি পুর্ণজ্ঞান লাত করিতে পারে ? স্থতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত * 

হইয়াছে। সে অংশ -“অগ্নেঃ অক্ষঃ কনীনিকাং আরুহ।” অর্থাৎ, বল হইয়াছে,_ 
“অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর। এতগ্বীক্যের ভাব কি? তাব এই 
যে,_ “এই দৃষ্তমান জলন্ত অগ্রিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভৃত শ্রেষ্ঠ জানের প্রতি তোমার দৃষ্টি 
আৰৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তমান রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে 
তৎপ্রতি তোমার বৃষ্টি পতিত হউক |, ফলতঃ, মন্ত্রের এই প্রথম চরণের সার-মর্ধ এই যে,__ 
অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।, সেই পুর্ণজ্ঞানই 

তোমার মোক্ষদায়ক হঈবে। মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। 
কিভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই 

আভাঁষ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে-বিপশ্চিতা ভ্রাজমান? ১) অর্থাৎ, জ্ঞানীর 
সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও । সেই সম্মিলনে তোমাকে 
ভ্রাজমানঃ বা দীপ্যমান করিৰে। অসতের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাগীর সংসর্শে বিচরণ, 

কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দা স্থৃতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে 
বসবাসে ওজ্জল্য বৃদ্ধি পায়, _ন্থনাম সুযশ প্রখ্যাত হয়। মুক্তির পথও তদ্দারাই প্রশস্ত 
হইয়া আসে। এই জন্যই সাঁধুসঙ্গের অপাঁর মহিমার বিষয় কীর্তিত হইতে দেখি। এখানে 
ব্পিশ্চিতা” পদ একবচনাস্ত আছে) তত্বারা সদ্দগুরুর আশ্রয় গ্রহণ- এইরূপ ভাব আসিতে 

পাঁরে। মানুষের শ্রেয়োলাভের গ্রথম উপায়_ জ্ঞানীর সংসর্গ__সাধুর আশ্রয় লাত--সদ্্গুরুর 
উপদেশ প্রীপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, “এতশেভিঃ ঈয়সে” পদঘয় 
হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়__বুঝিয়া দেখুন। “এতশ” শবে ক্ষিগ্রগমনের ভাব আসে। 

তাই এখানে “এতশে ভিঃঃ পদে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্তর আবার “এতশ' শবের 

ব্যাখ্যায় খধষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পুর্ব্বাপর এঁ শবে একই ভাৰ 
গ্রহণ করিয়া! আসিতেছি। সংকর্ম্ের দ্বারা ভগবানের অভিমুখে ধাহারা ত্বরিতগমনশীল, এ 
পদ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে । সৎকর্মপরতাই মন্ত্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্িধ্যে. 

পৌছাইয়৷ দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সম্মিলন 
ঘটিবে, তেমনই সংপ্রসঙ্গের আলোচনায় সৎকর্্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আদিবে। সৎকর্থের 

অনুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,_-সৎকর্মের অনুষ্ঠানেই জানাধারের সন্নিকর্ষ-প্রাপ্তি-্বপ 
সুমঙ্গল ঘটিবে। সতের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সংস্বরূপকে লাভ করিতে পারিবে; ছুঃখমূল, 
উচ্ছিন্ন করিয়া অনস্ত স্থখের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে 

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,_সকল কর্মে সর্বপ্রকারে সেই 
জ্ঞানাধারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও 

প্রধান সহায়-_সাধুসঙ্গ ও সংকন্ম্সমূহের অনুষ্ঠান। সাধুসঙগ-লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ-ক্রমে, 



৪৫৬ যজুর্ধেদ-সংহিতী | [প্রথম কাণ্ড, প্রথষ অক । 

লংকর্্মসমূহের জমুষ্ঠানে প্রবৃহ হইলে, প্ঠান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং তদ্বারাই 
' জ্ঞানাধারের কপাপাভে তুমি সমর্থ হইবে” ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, 

আলোকেই যে আলোক-সন্মিকটে পৌছাইয়! দেয়,-_আঁলৌক-সাহাব্টেই যে আলোকলাড 
' জগম হউয়া আসৈ)--মন্ত্রে সেই তব্বই বিরৃত হইয়াছে । 

শন্থুবাকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র ছুইটাতে এব অতি উচ্চভাব সথচিত হইক্বাছে। *পুর্ব পূর্ব 
অস্ত্রের সহিভ এই আন্দ্বয়ের সম্বন্ধ হচিত হয়। পঞ্চম মন্ত্রে দেবতার শ্বয়প-তত্ব এবং হষ্ঠ মঙ্ 

দেবতার নিকট গ্রার্থনীর বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে । & 

চত্রী-মাহাত্মো দেবীর যে স্বন্প উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তীহাকে যে বলা হইয়াছে,-১ 

“য| দেবী সর্বত্ুতেযু চেতনেত্যভিবীয়তে | নমন্তন্তৈ নমস্তততৈ নমন্তন্তৈ নমে! নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বকতেসু বুদ্ধি ্পেণ সংস্থিতা | নমন্তন্তৈ নম্তটটৈ নমস্তত্তৈ মমো নমঃ ॥ 

যা দেবী সর্কভৃতেষু বৃত্তিপেণ সংস্থিতা। . নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তপ্তৈ মো নমঃ ॥ 
ই্গিয়/ণামণিষ্টাত্রী ভূতানানাঞ্চাখিলেধু যা। ভৃতেধু সততং তশ্তৈ ব্যাপ্তিদেব নমো নমঃ ॥ 

চিতিরূপেণ য1 ₹ৎস্সমে ত্য প্যা স্থিতা জগৎ । নমস্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমস্তত্তৈ নমে। নমঃ ॥৮, 

তাহায় ষুল তত্ব এই মন্ত্রে নিহিত আছে বলিঘ়া মনে করি। অনস্ত-জ্ঞ।ন-তাগ্ডার বেদ ) 
[বিনি যে তন্ের অন্ুসন্ধন করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্বই প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। 

থিনি যেস্ধপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ তাবেই মন্ত্রের মর্ম উপলব্ধ করিবেন । 

ভাষ্যকার বলেন, _মন্্রধয়ে বাগদেবতারূপ সোঁমক্রয়ণীকে সধ্যোধন করা হইয়াছে এবং 

“চিলি ইত্যার্দি মন্ত্রে অভিমস্ত্রিত করিবে ; আর, বাগ দেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিয়৷ এই মন্ত্ব়ে 
সোমক্রপ্ননী গাভীকে স্তি করা হইয়াছে । তাহাতে ভাষামতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, 

সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,_-“হে বাগদেবতারূপিণি সোমর্জয়ণি ! তুমি চিৎ, মন, ও বুদ্ধি 

হওড। ( এস্থলে বাগাত্মিকা সোমক্ররণীকে চিৎ মন এবং ধী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে ) 
হে গাভী!| তুমি দক্ষিণা হও আর্থাৎ বাগানে প্রশস্তা-হেতু তুমি দক্ষিণা-বূপে দান-কার্ষে 

বিরাজ কর। সৌোমক্রয়সাঁধনতূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যতিমানিনী এবং হজ্ঞ-সম্বস্থিত্বহেতু 

তুদি বজ্জার্ছ।) তুমি অথগিতা, অনদীনা। অতএব, উতয়তঃ আগ্ন্ত সর্বত্র শ্রেষ্ট। পূর্ব্বোজ 
চিদ।াদকপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রেতীর প্রতি সুষ্ঠভাবে প্রাঙ মুখী 
ইখগা, পরিশেষে মোম লইয়া আগমন--প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যঙমুখী হও । 

অপিচ, কুষ্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞশ্বামী ইন্দ্রের গ্রীতির জন্য 
পৌষ দেবতা তৌমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।” ইত্যাদি । 

ভান্তকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রধ্যে দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুরই 
উল্লেখ নাই। “সোমক্রর্ণি' গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নির্ষ করিয়াছেন, 

তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। সুত্রোক্ত বিধাঁনানুসাঁরে মন্ত্রের প্রয়োগ- 

বিধি-ক্রমে, মন্ত্রেক সঘ্োধ্য এবং মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমর! ভিন্ন মত পোষণ করি। যেফার্য্যে 

বেমঙ্ত্ের় ফেগ্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য, তাহা যেমন আছে, তেমনই অঙ্গুপ্ 
থাকুক। তদ্ধিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব ও 
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হে তাঁৎপর্ধা শচিভ হজ এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলদ্ধি করি, তদ্ি আলোচনা কনা 
খআবশুক নে করি। মানুষের হৃদয়ের তিনটা বৃত্তিই প্রধান --টিৎ, মন এবং যুদ্ধি। টিৎ্বা 
টিনের কাখধ্য--চৈতন্ত-সম্পাদন, 'অচেতসে চৈতনা-সম্পা্ন । অচেতন দেহাদিতে বানাতে 

'চৈতন্ত-সম্পাধন হর এবং বাহবন্তসমূহে ধাহাতে নির্বিকল্পরূপ জ্ঞান জঙ্টো, তাহাই চিৎ বা চিত্ত 
নাদে অভিহিত হয়) চৈতন্ত ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না) যাহা! চৈতষ্টরপী, তাহাই 
'চেতনা-শ্রধান-সমর্থ । ্তারমতে গনকে সর্বেজজিয়প্রবর্তক ঘল! হইয়াছে । আবাগ ছেদাস্ব-মতে, 
মন-_সষ্টললদ্িকট্াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবাস মনকে "“অনিরপ্যমদৃষ্তঞ্চ জানতেরং 
নঃ শ্বতম্*---এইরপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরপ্য বা অধ জ্ঞানে 
লাই, স্থুলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই 'নাই, ধাহা সর্বজ্ঞ, যাহা সন্ব্প-বিফলয়হিত--- 
ির্বিকল্পরূপ, অস্তঃকর্রণের সেই বৃত্তি মমঃ-পদবাচ্য । ০০০১০ 
শ্রজ্ঞা, তাহাই ধী নীমৈ অভিহিত হয়? 

: মন্ত্রের প্রথমেই বল। ইইয়াছে,-”চিদসি মনাসি ধীরলি । অর্থাৎ,---"তুমি চিং হও, 

তুমি মন হও, তুমি ধী হও? মন্ত্রে যদি গাভী বা সোমঞ্রয়ণিকে সম্বোধন কর! হই থাকে, 

ভাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতৃগ্ঠ-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়) বর তাহ! হন 

ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পায়ে, বুবিত্তে পারি না। যিনি চৈতন্তাধাক়, চৈতত্তত্বরাপ, 

যিনি নির্বিিকষ্পা--সর্বজ্ঞ, ধাহার অধিদিত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপান্তিফা প্রজ্ঞাসমদ্িতা, 

তিনি ভিন্ন আর কে অচৈতনে চেতনা দিতে পারে ? তিনি ভিন্ন ধিশ্বচরাচরের জানই, বা 
আর কাহার আছে ? অপিচ, তিনি ভিগ্ন জীবে শরেষ্ট-জ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে 
জমর্থ হয়? পঞ্চম মন্ত্রে, আমরা তাঁই মমে করি, ভগঘানকে লক্বোধন করা ছইয়াছে। সেই 
'ভাব' উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবালের শক্তি্নপা বিভূতিকে--শুদ্বস্থাজীতৃত। ভজি- 
রূপিলী দেবীকে-_-এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি । : ভগবাধ এবং বিষৃতি 
অভিন্ন'। পূর্ববর্তী মন্ত্রের সহিত সামঞন্ত রক্ষা করিতে হইলে, তত্তিক্ন অন্ত ফোনও ভাব 
অধ্যাহা্স করা যায় না হাদয়ে যদি তক্কির সঞ্চার ছয়) আর সে ভক্তি ধ্দি গুগবানেন্ন 
শ্রতি ধ্কাস্তিকতাঞ্ন সহিত ত্স্ত হত্ব, তাহা হইলে লে ভক্তিকে ভগবানেরই অর্জীভূত বলা 
যাইতে পান্সে। তখন গগবানের গুণবিশেধণে সে ভক্তিকে বিশেধষিত করাও অসঙ্গত হয় 

মা। পূর্বোদ্ধত তন্ত্রমন্ত্রে শক্তিষ্ে তক্কিরাপিণী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই 
ভাঁবেক্স উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সন্বোধা সেই ভক্তিরূপিনী দেবীকেই নির্দেশ কথিয়াছি।. তিনি 
দক্ষিণা, তিনি ক্ষত্রিয়! । ভিমিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণ ) তিনিই বর্শা, আবার তিনিই কর্দাফল। 

তিনি সর্বাত্মবিকা । ফলতঃ, তিমি যেমন সতকর্্মরূপিণী, তিনি আধার ' তেমনই সৎধর্ণা- 

সাধরিত্রী | ' তিনি অমিততেজা--অজেয়া। তীহার ন্তায শ্রেষ্টশক্তিসম্পর আর'কে আছে ? 
অস্ত্রের ক্ষত্রিয়াসি পদে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের. প্রতিই লক্ষ্য 

আছে। 'ভিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই ক্ষত্রজাত্যতিমানী বলিয়াছেন । বেদে শুদ্ধসত্বমিশ্রিত 
তক্তিকেই আমর! "সোষ+ মাম অভিহিত' করিয়াছি। : বৃহদারণ্যকেও আছে, - যান্তেতানি 
দেবজা ক্ষতরালীনো! বরণঃ সোম রুদ্র ইতি 1, তার পর, মন্ত্রে তীহাকে 'জদিতিঃ/ বলা হইয়াছে । 

কষ্-বজুর্বেষ---৫৭ 
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'খ্জাদিতি” “গাছে ফানউকে--এমখগকে বুকায়ও তাব্যাকারও প্রথমে ব্ী পদে 'অথষ্ডিতা” অর্থই 

চাহদ' করিয়াছেন । জাক্কসৰিরহিত বলিয়ছি তিনি সন্বজের ররেখ্য---লকালের ত্রেষ্ঠ ₹- প্রেম 
“জে স্পাঙরা মনে করি, তগবাদের শএ্ই কল স্ীগ-বিশেষণের বিবরই পদ্দিকর্ধিত-হইম্বাছে। 
'ভ্গবানেষ খণ-বিশেবণে-রূপগুপবিবর্দিতে রূপগুণের উল্লেখ, অস্ত্রে যে ত্রীর্থনায় ভাব গুণ্টিত 
পইইজাছে, তাহা! এই /-হে দেবি]! আপনি ধর্ধান্থিকা, সচ্চিনানমারূপিগী, বটড়-বীশী লি । 
“আপমাকে পাইবার আকাজা অঞ্চলেই, কিন! থাঞ্ষে। আমরাও পে প্রার্থনা! কন্ি ? ক্ঘাপনি 
'আমাদিগন্েে জাদপনার সহিত সপ্মিলিত করুন । গুগবাদে নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জাগন 
রা শ্বাভাবিক । তত্তিয, সোমক্রয়ণির বাঁ গাভীর 'নিকট প্রট্বূপ প্রার্থনায় খখবা ভাঙ্গার 

স্ুর্কোগ্ত গণব্যাখ্যামে ফি ফলোদয় আছে, তাহা ছাদযঙগম কয়া দুঃমাধ্য। 
সব ন্ত্রটান্তে সরলভাবে প্রীর্থনাষ্ন বিষয় হৃট্তি হুইগ়াছে। - দেবীক্স দিকট রমন 

জানান হইগ্াছে, - “হে দেবি! স্থুপ্রাটী ভব গাব এই যে,সাপনি জাদাদের সহ্জ- 
প্রাপ্যা হউন, অর্থাৎ) আমাদের হাদয়ে বাহাতে সহজে তক্তি সঞ্চারিত হয়, ফাহাতে আমরা 

'অগায়ালে শুদ্ধসত্ব-সমন্িত হই, আপনি তাহ! করুন। পরিশেষে "্থগ্রতীচী এধি, এইরূপ 
'আর্ঘনাগ বলা'হইক্গাছে,_'আপনি আমাদিগকে আপনাল্স অভিমুখী করুন, অথবা আমাদিগের 
পর্বসন্ব গ্রহণ করি! আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের হদয় মরুদৃশ.) আমরা 
'ছিসে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাজ্ষা আমাদিগের হাদয়ে 
'ঘলবতী হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপাক়-বিধান করুন ) . আমরা যন্ষি সহজে আপনার 
ম্যাতিদুখী। না হই, 'আপনি আসিয়া আমাদিগেক্স হৃদয় অধিফার ফরুন। সব্যন্বরূপিপী আণগনি ) 
'কসপনার আগমনে 'সম্ভীব আপনিই আসিয়! হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএর প্রার্থনা, আগনি 
“আনুন, এ অফাময়ে লেহধারা লিঞ্চন করুন।, ভাব্যকার এই জংশে ক্ষিন্ত ভিয় ভাব উগজ্ধক 
প্করিবাছেদ। তিনি “সা নঃ স্তুপ্রাচী শ্ুপ্রত্তীচ্যেধি অংশের অর্থ করিয়াছেন, প্রথমক্ঃ 

/সোমক্রেতার প্রতি প্রাঙ্ীধী হইয়া, পরে সোমক্রয় রিত্বা তাহামেশ্স প্রত্যাগমনকালে প্রন্ন্ুবী 
ছুইয়। আগমম করুন. 'সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোচক্রয-পাত্রক্ষে এরূপ বলিবার ভাৎপ?য এই 
[ঘলিয়! অনে-হুর যে, পাত্র হইতে সোমরম ফেন পতিত না ভন্ব- সোমক্রযণিকে সেই কথা বলা 
্ছইতেছে। .াহরা কিন্ব এ অংশে যে ভাব উপলন্ধি- করি, উপরে তাহা বাক্ত হইয়াছে। 
“আধ্যাম্মিক পথের পথিক ধিনি, তিনি দেবতার নিট শুদ্ধসত্ব লাভের এবং দেবতাকে পাইৰার 

'এগাফা্ঘই 'ছনিয়। খাকেন। ভাই ভিনি বলিতেছেন,--যদি 'আমরা সহজে আপনার 
'ক্ভিমুগ্থী না.হই, যদি সহজে আমাদিগের স্থাদগনে সংকর্খ-সাধম-প্রবৃতির, উন্মেষ না হয়, তাহা 
হইলে আপদি:নিজে আলিয়া আমাদিগকে স্তবসমান্থিত করন ?, : 

মন্ত্রের দ্বিতীর 'অংশে--ফিত্রস্বা পদ্দি বরধীতাং অংশে--“পদ্ি' পম কিছু সমস্তামুলক 1 . ভাঙ্- 
'ফ্কারের মতে এ পদের-অর্থ--“দক্ষিথপদি+ | তিনি গাভীর সম্বোধন আমনল, করিয়াই, “গদি! পদের 

এইযপ অর্ম অধ্যাহার করিকাছেন। ' তাহাতে উহ্থার অর্থ হইকাছে,-_হুর্্যদেব তোমায় ব্গিগ- 
“গে 'ঘন্ধন কক্ষদ 1? '. এাজর্থের তাৎপর্য আমর! উপলব্ধি. করিতে-পারিলাম 1... জরা 

রী €পদি'-গছে প্রথমত; প্েষট-প্রদেশে, জর্থ গ্রহথ করিরাম। ড্যান্ডকানের 'অর্স্কনুারেই 
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অর্থ গ্রহণ কর! যার়। দন্দিশাদ শেঠ জঙ বলির। কথিত হয। তাহা, হইতেই আমরা। 

'জন্থাকং, হবি এই ভাব, গ্রহণ করিয়াছি) হদক়ের তুলা শ্রেষ্ঠ স্বাল আৰ কি-হইতে পাকে 

নির্মল, ভক্তিগত হদরই দেবতার যোগা আমন। ধনুরধ্যদেব তোমাঢ়ক আমাদিগের হয়ে, দৃড়ং 

প্রতিষ্ঠিত করুন' অর্থাৎ জানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি অচবা £উক, ইহাই এখানকা 

তাৎপর্য, এইকপে, মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মর্্নাঘুলরিলী-ব্াখ্যাক 

এবং ব্গান্থবাদে তারা! প্রকটিত হইয়াছ্ে। মনে গ্ার্থন। জানান' হইতেছে”. সবি 

আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আনিম্ক। অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্ম আমরা, জামাদিগে্ 

হয়ে আপনার প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদনধ হুইবে। তৎপ্রভাবে আমরা, ভগবানের প্রীতিসম্পাহলে 

সমর্থ হইব এবং মোক্ষ জাভ. কর্দিব' আপনি অসন্সর্গ .হুইতে আমাদিগকে রঙ্গ! করুন. 

আমাদিগের মতে, মন্ত্রে এই ভাঁবই প্রতিফলিত আছে ॥ র ৮6 

সপ্তম ও অস্টম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব গ্রকটিত। ভাসতে মন্দের যে অর্থ প্রকাশ পাইহ্যছে, 

তাহার মর্ম এই, বেছে সোমক্রয়ধি গো! সোমাহরণে প্রন তোমাকে ভোমাহ নাজ 

জন্্মতি দিউন, তোমার পিতা অমুষ্ঞা.করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং হোমার সমান: সে 

হাত তোমার সখ তোমায় অনুমতি দিউন। হে মোমক্ররণি,দেবি] তুমি ইন্্রদের্র জর 

সোম আনয়ন করিতে যাও লোমগ্রহণ পূর্বক অবস্থিত তোমাকে রু্রবেৰ আম্মদিগের গ্রীতি, 

নিবর্তন করুন, অথবা. প্রবর্তন করুন। লোমদেব, যাহার সখা, সেইন়প লোমসথ! অর্থাৎ, মো, 

সহিত হইয়। তুমি জুমঙ্গলের সহিত পুনরায় আমাদিগের নিকট, আগমন কর. কের পথে। 

ধাইও না) মিত্রের পথে-যাইও. তাহা হইলেই তুমি ন্থর্তি পাইবে ।” বল! বাহুল্য, তানের 

এই প্রকার অর্থে আমর! কোনই ভার পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না ॥ ... মা 

এখন, আমর! মে দিক হইতে যে ভাবে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি,তাহার একটু আলোচনা 

কর হাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত সে অর্থ নঙগত, কি. অস্ত, সেই আলোচনাতেই 

ভাহ! উপলক হইবে। আমরা বলি, যথা পূর্ব সম মন্তেরও সম্তোধন--সেই ভিলা দেবকে ।, 

তগবন্তক্তি সংদারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর. সেই ভক্তির প্রভাবে সংসারের সকলেই, 

নুখ-্থীচ্ধদ্য, লাভ করুক,_ইহাই এই মন্ত্র, গরার্থনার নিগুঢ লক্ষা। একে একে সামনা! 

ন্ত্রাশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহতেই ভাব প্রশ্ছুট হইকে) মনে বলা হইয়াছে, 

“মাতা ত্বাং অনুমন্ততাং” ভাব এই যে.?হে দেকি! হে ভগরনডজিরপিণি ! সংসারে 
সক জননী আপনার অনুরাগিনী হউন, আপনাকে অন্ম্মরণ করুন! সংসারের সকল জননী। 

যদি ভগবানে ভক্তিমততী হয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও ছুঃখ আলিয়া ,কি এ সংসারকে 

আক্রমণ করিতে পারে? আদিও যে আমরা বাচিযা আছি, আদিও আমাদিগের সংসারে 

দুঃখের শত বুশ্চিক-দংশনের মধ্োও যে একটু একটু শাস্তির অভিষেক প্রাধধ হইজেছি, তাহার 

কারণ কি কেহ কখনও অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছেন? তাহার একমার কারণ আমাদিগের। 

মাতৃদেবীগণ এখনও ভক্তিহারা নহেন, তাহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিণতী রহিয়াছেন ॥ 

যদিও কাল-মাহাত্ম্ে অধিকাংশ সংসার হইতে এভাব ক্রদশঃ লোপ পাইতেছে ॥ কি খা 

আছে -এখনও মপ্পূর্ণ সবোপপ্রাপ্ত, হা নাই .তাই,আনিও মন্বয়বংশের মুলোচেছ চুইতে 
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দেখিতেছি না।' এই মন্ত্রে' সেই তক্তির ভাব. সংসাত্র অঙ্ষু রাখার জন্ত'উদ্বোধম! দেখিডে 
পাই। মকর প্রথমতঃ বলা হুইয়াছে»-সমস্তানহিতাভিলাধিপী প্রাত্যক গর্ভধারিনী ভক্তিষতী' 
হউন, 'জআর্থাৎ তাহাদিগের ঘা সংলারের সম্তান-নকলের হৃদয়ে ভক্তির'বীজ উপ্ত ও অন্থুরিত 
হউক” মন্ত্রে ছ্িতীয়তঃ বল! হইয়াছে-_“পিতা অনু ; অর্থাথ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্তী 

হউন | মীতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে তক্ষিমান্ হয়েন, তাহ! হইলে তাহাদিগের সম্তানগণ 
কি' কখনও অন্ঠপথাধলম্বী হইতে পারে? কখনও না--প্রায়ই নহে । পিতামাতাকে এইরূপে 
ভগবন্তক্িতে উত্বন্ধ করার পর, সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমান জাতীর শ্বদলতুক্ত দিত্রজনফে 

ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট কগ্গার- প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগগবস্তত্তিপরায়ণ 
হউন,-ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম টরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের ) জক্ষ্য.। অস্ত্র উদ্বোধনাক 
পরিপূর্ণ । বলা হইতেছে, "মানুষ! তোরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হও ।, 

' অষ্টম মন্ত্রে অশেযোপকারসাধিকা সেই দেবীকে সম্বোধন করিনা চতুর্ষিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন: 

করা! হইয়াছে । প্রথমতঃ বলা হইয়াছে-_“হে দেবি! আপনার কৃপায় আমাদিগের হাদকে 
দেখভাবের সঞ্চার হউক ( “দেবং অচ্ছেছি )”। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে-_“আমাদিগের হদত্বের 

সেই দেবতাৰ বা শুদ্ধসত্ব ভগবানের নিকট পৌছিয় দিউন,___অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভীবে 
জমাদিগের হৃদয়ের পুঁজ (সত্বভাব ) সেই ভগবান্ গ্রহণ করুন|” মন্ত্রের অন্তত প্ইন্দ্রা্ 

সৌমং” পদদয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা! জানান হইয়াছে, “সেই 
রুদ্রদেষ-__যিনি সংহারমূর্তি-_যিনি কালস্বরূপ-_আপনার কৃপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে 

প্রতিনিবৃত্ধ হউন,- তাহাকে আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন ( রদং ত্বা বর্তরতু )। ভগবানের 

প্রতি ভক্তি সঞ্জাত হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। 

এখানে সেই ভাব প্রকাঁশমান্। তার পরেই ( চতুর্থতঃ ) বলা হইক়্াছে-_স্বস্তি |” কুদ্রদেবের 

কোপ হইতে নিষ্কৃতি প্রা হইলে, যমদপ্ডের ভয় দুর করিতে পারিলে, তখন দিশ্চয়ই “্বন্তি” 
(মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-তক্তির গ্রভাৰে চতুর্থ অবস্থায় স্বন্তিই মানুষের অধিগত; 
হয়। উপসংহারে দেবীকে হৃদয়ে পুনবরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে ; বল! হইয়াছে--. 

তিনি “সোমসখা ।” এখানেও দোম-শকের গ্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে পারা যায় 

“লোম--শবে আমরা "শুদ্ধসত্ব' ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহারই অন্তর্ভ কত, 
তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই সথাস্থানীয়, “সোমসখা” পদে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। শুদ্ধ- 
সন্বভাব ফে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্বভাঁব যে ভগবৎ-সহযুত হয,_সে কখন? যখন ভক্তি 

আসিয়া তাহার অঙগীভৃত হয়) এখানে, উপসংহারে সেই আকাজ্জাই প্রকাশ পাইয়াছে ॥ 
ভাব এই যে,ভুমি আবার এস- পুনরায় এস--এবার “সোমসখা” হইয়া এস; অর্থাৎ, 
আমার ভক্তি যেন অপাত্রে ন্তস্ত না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই 
প্রযুক্ত করিতে পারি?” এখানে, “তুমি আবার এস-_সোমসথা হইয়া! এল/__বলিতে 
“ছে তমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।৮ এই ভাবই প্রকাশ পাক্গ ॥ 

মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । ৫ 
এক্ষণে, এই চতুর্থ অন্গুবাকের ভাখ্মানুক্রমণিকায় ভাষ্বকার সায়গাঁচার্্য যে মন্তব্য প্রকাশ 
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করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রধান করিয়া, এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি ॥ 
ভাব্যকারের অভিমত এই যে,-_-তৃতীয় অঞ্টুবাকে দেবষজন সিদ্ধ হষ্টলে, চতুর্থ তনুবাকে সেই 

দেব্যজন উপলক্ষে সোমযাগের উপযোগী সোমক্রয়ণ বিষয়ক হোমাদি নিষ্পন্বের বিধি-পদ্ধতি 

কথিত ক্ইয়াছে। “ইয়ং তে শুক্র প্রভৃতি সেই সোমক্রয়ণ-ৰিষয়ক হোমের মন্ত্র চতুর্থ এবধ 

পঞ্চম---এই ছুইটা' অন্বাকে প্রায়ণীয় 'সোমক্রয়ের বিষষ্ ব্রাঙ্গণে অভিহিত্ত হইখাছে। মন্ত্রে 
বিনিয়োগ সপ্বন্ধে বিনিয়োগ-সংগ্রহের অভিমত এই১-_-ইয়ং প্রভৃতি প্রথম মঙ়্ে এক খপ্ড, 

হিরণ্য (দ্বর্ণ) ত্বৃত নিক্ষেপ করিয়া 'জ.রসি; প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হিরণ্যের স্কারা অগ্রিতে আহ্তি, 

দিবে। “শুক্র গ্রসৃতি মন্ত্রে পুনরার় সেই হিরণ্যকে অগ্নি হইতে উদ্ভার'করিয়৷ “বৈশ্বদেবংশ 

প্রভৃতি মন্ত্রে সেই আজ্যের (ঘ্বতের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। ক্ষত” প্রতৃতি মন্ত্রে 

সুর্যস্থাপন করিয! সোমক্রয়ণিতে “চিদসি' মন্ত্র এগ করিতে হইবে । “মিত্রস্থা” প্রভৃতি মন্তে 

বন্ধপাদ হয়! “পৃযাৎ্ধন+” প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধনযুক্ত পাদদয়কে অনুমন্ত্রিত করিবে, এবং কতা” 
প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বদ্ধন উম্মোচন কনিিবঠর বিধি । ফলতঃ, সৌমযাগ উদযাপনে সোন 
ক্রয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্র-সমূছে পরিব্যন্ত রহিয়াছে" 

বিনিয়োগ-সংগ্রহের ইহাই অভিমত । ( ১ষ্টক--ংপ্রপাঠক-_-৪অন্ুবীক )।, 

০ ০ 

পঞ্চম; মন্ত্র; | 

( প্রথমঃ অষ্টকঃ| দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোহনুবাকঃ /) 

0. | | | 
(১) বন্যসি রুদ্রাইস্যদিতিরহ্তাদিত্যাহসি শুক্রাঙসি চন্দ্রাংসি ॥ 

| ঃ ৃ 
(২) বৃহস্পতিত্বা স্থলে রথতু ॥ (৩) রুদ্র! বস্থভিরা চিকেতু ॥ 

এ | | 
(8) পৃথিব্যান্ব। মুর্ধমা জিবর্তি দেবযজন ইড়ায়াঃ 

পিউিজিডি 

| 
পদে. ঘুতবতি' স্বাথা। 
০০০০ শিট হত 

পারার | "| 
(৫) গরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতযু ২: ". 



৪৬২, যন্রষেেদ-সংহিতা |  [ প্রখন কা এখৰ অক ॥ 
| 

(৬) ইদমহ, রক্ষদো। গ্রীবা অপি কম্তামি। 

| | | | 
/") “স্মান্বেতি যংচ বয়ং দ্বিশ্ম ইদমন্য গ্রীবাঃ অপি কন্ধামি। . 

(৮৯) অল্মে রায়স্ত্ে রায়ন্তোতে রায়ঃ। 

| | 

(১০) সং দেবি দেব্যোর্ববশ্যা পশ্বাস্ব 

ূ ] 

(১১) তৃষ্ভীমতী তে সপেয় স্থরেতা রেতো দধান। 

| 
বীরং বিদেয় তব সংদূশি। 

| | 
(১২) মাইহ৬ রায়স্পোষেণ বি যোষম্ 1 ৫ ॥ 

কী রী 
গা 

পদ-পাঠ। 

| | 
(৯) বস্থী। অসি। রুদ্র? অসি। অনিতিঃ। অসি। আদিত্য! । অসি। 

ভি এআ ওর হয়জি গুটি ও এরা আহা 

| 
শুক্রা। অসি। চন্ত্রা। অসি। (২) বৃহস্পতিঃ। ত্বা। নুয়ে) রখতু। 

. ূ 
(৩) কুদ্রঃ। বনুভিরিতি বনু ভিঃ। এতি। চিকেতু। 

| | | ] 
(2) পৃথিব্যাঃ | স্বা। মুধন। এতি। জিঘর্টি। দেবধজন ইতি দেব--বজনে। 



(ই আপাঠক, ৫ অনথবাক্ষ। ] 'কধা-বজুর্কোদ-সন্্র | ৪৬৩ 

টি. তা | 
ইড়ায়া। পদে! ঘতবীতি খুত--বতি। স্বাহা। 

$. 

| | |. 1. 
(৫) পরিলিখিতমিতি পরি__লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিবিড়া ইতি 

সা জুটি হুট এট 

| 
পরি-লিখিতাই। অধাতন্নঃ | 

গহি। টি »আঞ 
॥ 

| ৃ 
(৬) ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ | গ্রীবাঃ। অগীতি। কৃত্ঠামি। 

ৰ ৃ | 

(+) ধঃ। অশ্মান। ছেটি। বম্। চ। বরম্। দ্বিন্ঃ। 

] 
ইদস্। অন্ত । গ্রীবাঃ। অগীতি। কৃস্তামি। 

| | | . | | | 
(৮৯) অন্মে ইতি । বায়: স্বে ইতি। রায়:। তোতে। ঝারঃ। 

| | 
(১৭) লমিডি। দেবি) দেব্যা। উর্ধগ্যা। . পত্গ্ব। 

| | | | | 
(১১) স্বহীমতী। তে। সপেয়। সুরেতা ইতি স্থ-রেতাঃ। গ্নেতঃ। দধানা।, 

| | 
্বীদম্। বিদেয়। তব। সংদৃশীতি সং--দুশি।, 

| ৰা | 
(১২) মা। অহস্। রায়ঃ। পোঁষে। বীতি। যোষম্ ॥ ৫.॥ : 

মর্মানসারিসী-ব্যাখ্যা ] / ্ ্ , গু 

:৯। €হ তক্তিরপিণি দেবি! ত্বং. বিস্বী' ( বন্গুরপা, পৃথীরপা ) অনি (বসি) স্ব 
অদিতি, (অনস্তরূপাঁ, অশেধরূপধারিণী ) “অসি (ভবসি)) ত্বং “অদিত্যাঃ' (অনন্ত 
ভইগীন্ৃতা, দেবস্বরূপ! ) £জলি। ('ভবসি )) খং এগুক্রা' ( জোতিশরী, প্রজ্ঞামস্বরূপিবী )/জসি, 



8৬৪ | সবস্ধেেদ-সংক্িত] | [ প্রথম-ফাশ, প্রেম অষ্টক। 

(ভবপি)) খ্বং 'ঞ্জা, (চশ্্রকূপা, হলাদিনী কোমলতামক্রী ইতি তাব:) অসি, (বসি )।. 
অং মন্ত্র; তক্তিরপেণাঁধন্থিতায়া; দেব্যাঃ শ্বরপং পরিকীর্তরতি। সা দেবী পৃথ্টীরূপেপ 
বিরাজিত| ; স! দেবী সমহিভূতা ) সা দেবী অংশরূপ! ; সা দেবী প্যোতির্খরী - প্রজানন্বরূপিণী ) 
সা দেবী আননারূপির্দী। কোমলকঠোরা“্চ সর্ধ্বে ভাবাঃ ক্ষুদ্রহাংস্চ পর্বে বপাঃ তক্দিন্ 
গেব্যাং যুগপৎ শিগ্যপ্তে ইতি ভীবঃ। 

২। “বৃহষ্পতি (জ্ঞানী, যদ্থা-জ্ঞানদেবঃ) “নুয়ে (সংসারন্ত শুখছেতবে) বব 

€ বাং) 'রতু” ( সংবময়তূ, জঞানিনং লাহাধোন স্বপ্রসাদেন ইহলে।কঃ পরমানন্দং লততু 
ইতি ভাবঃ) ) “দ্র (কঠেরভাবঃ১ যদ্বা--কঠোররূপঃ দেবভাবঃ ইত্যর্থঃ) “বন্থুতিঃ, 

€ সর্বংসহাভিঃ ধরিতীভিঃ সঙ, যঘা__অপরৈঃ পাথিবৈর্দেবৈঃ সহ) ত্বা (ত্বাং) *আ চিকেতু। 

€়ক্ষিতুং কামরা, ত্বংপ্রতাবেন সৃষ্টি: সংহারমূর্তেঃ রাদ্ররোষাৎ রক্ষাং গ্রাপ্মোতি ইতি 
ভাবঃ)। ব্সয়ং তাৎপর্যযঃ_-ভগবন্তক্তিরেব সকলম্থথমূলাধারা । তন্তাঃ কৃপয়৷ এব নরঃ রক্ষাং 

প্রাপ্সেতি ইতি ভাবঃ। 

৩। (ক) হে ভক্কিন্নপিণি দেবি! প্পৃথিব্যা»। (ভূবঃ) “মুন (মুর্ধনি, শিরোরূপে ) 
'দেবযজনে” ( যাগযোগ্যস্থলে -অবস্থিতায়াং ইতি যাবৎ) তত্ব (ত্বাং) “আ+ (আমন্ুপুর্কেণ, 

অন্থক্রমেপ ইতার্থঃ) 'জিধশ্রি' (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়ামি আক্ৃপ্যামি বা ইতি ভাবঃ)। 

মন্ত্াংশঃ সন্কল্পমূলক: আত্মোদ্বোধকশ্চ। 
(খ) হে ভক্তিজপিণি দেবি! তব “ইড়ায়াঃ, ( ভগবৎসনবন্ধযুতন্ত কর্মণ: ইতি তাবঃ) 

“পদ্দে' ('অবলব্বনং ) “অপি' (ভবনি, ভব বা)। অথবা হে মদীয়ং কর্ম! ত্বং “ইড়ায়াঃ। 
€ তক্তিসহ্যুতায়াঃ স্তত্যাঃ ইত্যর্থঃ ) "পদে € আশ্রয়ং) “অনি” (ভবসি, ভব বা); মম কর্ম 

ভগবৎসম্বন্ধযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ। ্মবতি (হে মম ভক্তিরূপিণি দেবি!) 'স্বাহা 
(স্কাং স্বাহামন্ত্রেণ তগবতি সমপ্পয়ামি ইতি শেষ:) ম্থহুতং সুসিদ্ধমন্তর মম কর্ধানুষ্ঠানং )। 

৪। “বক্ষ: ( ছূর্ব,দদিরপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থ:) পিরিলিখিতং, (নাশিতং) ভবতু ১ “অরাতয়ঃ 
(সন্তাবপ্রতিবন্ধকা: রিপুশত্রব: ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতা, (বিনাশিতা:, বিতাড়িতাঃ ) ভবস্ত 
ইতি শেষঃ ৷ ভক্তিগ্রভাবেন সর্ব শত্রবঃ নাশং যাস্ত ইতি ভাবঃ। 

৫| “ইদং, ( অনেন সৎকর্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) “অহং, (অনুষ্ঠানকারী ) “রক্ষস£, 

(হর্বদ্ধিরূপন্ত শত্রোঃ ইত্যর্থ:) গগ্রীবা অপি" (মূলমপি ইতি ভাবঃ) “কৃত্ত।মি' ( ছেদয়ামি )। 
৬। “যঠ (শক্রুঃ, বহিরস্তঃশক্রঃ ইতি যাবৎ) “অস্মান্ঠ (অনুষ্ঠাতৃন্ অর্চকান্ ইত্যর্থঃ ) 

“ছে” (ছ্বেষং করোতি ) “ং চ* (যং শক্ুং চ) “বয়ং (অর্চকাঃ) “দিক্ব+ ( ঘেষং কর্ম) 

অন্ত” ( তছ্ভয়বিধন্ত আধিদৈবিকশত্রেঃ ইতি ভাবঃ) “ইং (অনেন কর্মারূপেণ আমুধেন 

ইত্যর্থ;) "গরীব অপি (মুলানপি ) “কৃম্তামি” ( ছেদয়ামি ইতি ভাবঃ)। কর্মগ্রভাবেন বয়ং 
সর্ধবান্ শব্রন্ নাশয়াম ইতি তাঁবঃ | 

৭1 হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! “রায়ঃ ারাটানিননিগাি ইত্যর্থঃ ) 'অন্মে ( মন্থাং ) 

' প্লীফচ্ছর__ইতি. প্রার্থনা | ' 

1, ৮ হে ভক্ষিরপিণি দেবি! “তে (ত্বযি) “রায়+ ( পরমার্থকপাণি ধনানি ) বিস্তত্তে4 



২ প্রপাঠক, ৫ অনুবাক। ] কৃষ্চ-যজুর্বেবদ-মন্তু | ৪৬৫ 

৯। হে ভক্তিন্নপিণি দেবি! ত্বং “তোতে (সর্বেধু লোকেষু ইতি ভাবঃ) “বায় 

( পরমার্থন্ূপাণি ধনানি ইত্যর্থঃ) স্থাপয়সি। অয়্ং ভাবঃ-বয়ং তানি পরমধনানি যাঁচাম(ছে। 
ন কেবলং অন্মান্ কিন্ত বিশ্বান্ সর্বান্ জনান পরমধনং প্রষচ্ছ ইতি ভাবঃ। 

১০ “দেবি (হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং “দেব্যাঃ (পরমশক্তিসম্পনয়া ) “উর্বগ্াঃ 

( মর্ক্েষাং বশয়িত্র্যা শক্ত্যা ইতি ভাবঃ ) মাং “সং পশ্যস্ব' (সম্যক পশ্ঠ, মাং প্রতি সমাক্ 

করুণাঁপরায়ণা ভব ইতি ভাবঃ )। 
১১। হে ভক্তিনূপিণি দেবি! “তে” (তবাহুগ্রহেণ ) ত্বষ্ীমতী” (খোভনক ম্মশক্জি- 

সম্পন।ং ত্বাং ইত্যর্থঃ ) “সপের” (সংগঙচ্ছে, প্রাপ্ধয়াং ইতি ভাবঃ)। ভগবস্তক্তি ময়া সহ 

চিরসন্বন্ধযুতা ভবতু--ইতোব্যং আকাক্ষা। অপিচ “স্থরেতা' (শোভনশক্তিসম্পন্না ) “রেতঃ 

দধানা/ (শক্তেরাবারভূতা ) হে ভক্তিকপিণি দেবি! “তব সংদূশি” (তব সন্দর্শনে সতি ) 
“বীরং, (বীর্যযং, সৎকর্শসাধনসামর্থাং ইত্যর্থঃ) “বিদেষ। (লভেম )। তব প্রসাদেন তৰ 

সহচারিত্বেন চ সৎকশ্মস।ধনসামর্থ্যং প্র প্তসিচ্ছামি ইতি ভাবঃ । 

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! “অহং, (শরণ।গতঃ 'অঙ্চনাপরায়ণঃ অহ্ং ইত্যর্থঃ ) “বীয্- 

স্পেষেণ, ( শুদ্ধসত্বসঞ্চয়েন ) “মা বিশৌক্ষ” (বিবৃক্তঃ মা ভবাম)। অত্মকং পরনধনসঞ্চয়ায় 

বেন্টং ন ভবতি তদেব বিধেহি ইতি ভাব; ॥ (১ অষ্টক--২ প্রপাঠক--৫ অনুবাঁক )। 
ক ৪ 

ক 

বঙ্গানুবাদ । 

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আঁপনি বন্ুরূপা অর্থাৎ পৃথীরূপা 
হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হযেন, আপনি অনন্তের 
অংশীভূত। অর্থাৎ দেবন্বরূপ! হয়েন, আপনি কুদ্রেরূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী 
হয়েন, আপনি চন্দ্ররপ|। অর্থাৎ হলাঁদিণী কোমলতামযী হয়েন। (এই 
মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিত। দেবীর স্বরূপ পরিকীর্তন করিতেছে । সেই 
দেবী পৃর্থীরূপে বিরাঁজিত।, সেই দেবীই সমষ্টিতৃতা, সেই দেবীই অংশরূপা, 
সেই দেবীই সংহারমুর্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল- 
কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই জিনিরিতজ পৎ 

বিদ্ধমান আছে। 

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের সুখের নিমিত আপনাকে সংযমন 
অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন) (ভাব এই যে, জ্জানিগণের সহায়তায় আপনার 

গ্রদার্দে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব ( রুদ্রেদেব ) 
সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ 
আপনার প্রভাবে স্থ্টি সংহাঁরমুর্তিরুদ্রেরোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক। 
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( মন্ত্রের তাঁৎপর্ধ্যার্থ এই যে,_-ভগবদ্তক্তিই সকল স্খের মুলীভূতা। তীহার 
কপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয় )। 

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পৃথিবার ( অর্থাৎ বিশ্বের ) শীর্ষস্থানে 
দেবযজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ 

গ্রবহণ বা! আকর্ষণ করিতেছি ৷ ( মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আন্মোদ্োধক )। 

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! তৃমি ভগবৎসমন্বন্ধযুত কর্ম্নের অবলম্বন 

হইও। অথব। হে আমার কর্ম! তৃমি ভক্তিযুত। স্ততির আশ্রয় হও; 

(ভাব এই যে, আমার কর্ম ভগবৎ-তক্তিঘুত হউক )। ভক্তিসহযুত করিয়া; 
হে আমার কর্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি । 

৪। ( আমাদিগের ) ছুর্ববুদ্ধি-রূপ শ্রু বিনাশপ্রাপণ্ত হউক ; সন্ভাঁব- 
প্রতিবন্ধক রিপুশক্রগণ বিতাড়িত ও বিনাঁশিত হউক । . (ভাব এই যে, 
ভক্তিগ্রভীবে আমার্দিগের সকল শক্র বিনষ্ট হউক )। 

৫। এই সংকর্মের প্রভাবে আমি যেন দুর্বদ্বিরূপ শক্রর মূলোচ্ছেদ 
করিতে সমর্থ হই । 

৬। যে সকল বহিরন্তঃশক্র প্রার্থনাকারী অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে 
হিংসা করে, সেই উভয়বিধ আধিট্দবিক শক্র আমাদিগের এই কর্রূপ 
আয়ুধের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হউক। (ভাব এই যে, আমাদের ক্মের 
দ্বারা আমর! যেন সকল শক্রঁকে নাশ করিতে সমর্থ হই )। 

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পরমার্থ ধন আমাদিগকে দান করুন-_ 

এই প্রার্থনা । 
৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমুহ আছে । 

৯| হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমুহ 

আছে, সেই ধন আপনি সকল লোকে স্থাপন করুন। (ভাব এই যে, 
আমরা পরমধন প্রীর্ঘনা করি। কেবল আমাদিগকে নহে; পর্তু না 
সকলকেই পরমধন প্রদান করুন । 

১০। হে ভক্তিরূপিণি- দেবি! আপনি পরম সরান সকলের" 
বশীভৃতকারী শক্তির দ্বারা আমার প্রতি সম্যক করুণাপরায়ণ হউন। 

১১। হে ভর্তিরপিণি দেবি! আপনার অনুগ্রহে শোভনকর্ধাশক্তি- 
সম্পন্না আপনাকে. যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব.এই যে,--ভগবদ্তক্তি আমার 
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ত চিরসন্বন্ধযুত হউক )। অপিচ, শোভনশক্তিসম্পন্ন, শক্তির আধার" 
ভূত! হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া যেন সৎকর্ম 
সাঁধন-সামর্ঘ্য লাভ করিতে পারি। (ভাব এই যে,_-আপনার প্রসাদে ও 

সহচারিত্বে সৎকর্মমসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামন। করিতেছি )। 
১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অর্চনাকারী আমর! সেই ধনসঞ্চয়ে 

অর্থাৎ শুদ্ধসত্্সঞ্চয়ে যেন বিমুখ না হই; (অর্থাৎ আমাদিগের 
পরমার্থপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিপ্বু না ঘটে, তাহাই করুন )। 

(৯ অঞ্$ক-_২ প্রপাঠক--€ অনুবাক )। 

মন্ত্রভাষ্যং ( সায়ণাঁচার্য্যকূতং )। 

চতুর্েহনুবাকে ক্রয়'প্রদেশং প্রতি সোমক্রয়ণীগমনমুক্তং ৷ গতায়াং তন্তাং ক্রয়ায় সোমোন্মা- 
নম্তাবলরঃ ৷ সপ্তমপদসংগ্রহস্ত গমনমধা এব কর্তব্য; । ততঃ পঞ্চমে সোইভিধীয়তে। 

১। প্বস্াসি রুদ্াহ্স্তদিতিরন্তাদিত্যাহসি শ্ুক্রাইসি চন্দ্রাৎসি।৮--কপং-ণতন্তে 

ষট্পদান্তনুনিক্ষামতি বস্থ্যসি কদ্রীহস্তদিতিরস্তাদিত্যাইসি শুক্রাসি চন্দ্রাংসীতি গচ্ছস্তীং সোম- 

ক্রয়ণীমনুগচ্ছন্ ষট্স্থ তদীয়পদেষু ষড়ভিরেতৈর্দর্ত্েঃ স্বপাদং প্রর্ষিপেৎ” ইতি । বস্রুদ্রাদিত্যাঃ 
সবনব্রয়্দেবত1ঃ| অদিতিঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দেবতা | শুক্রশব্দেন দীপ্তিমান সোমো 

বিবক্ষিতঃ | চন্দ্রশর্ধেনাহহলাদকারি স্ুববর্ণ। হে সোমক্রয়ণি ত্বং বন্বাদীনাং স্বরপমসি 

তদপেক্ষিতসোমযাগসাধনত্বাৎ ॥ 

২। প্বুহম্পতিত্ী সুয়ে রতু রুদ্রো বন্গুভির| চিকেতু ।”--কল্পঃ_“সপ্তমং পদমঞ্জলিনা 

গৃহাতি বৃহস্পতিস্থা সুয়ে রথতু রুদো বন্থৃভিরা চিকেত্বিতি” ইতি । হে সোমক্রয়ণীপদ ত্বাং 

বুহম্পতিরন্মিন সুথপ্রদেশে রময়তু । বস্থভিঃ সহিতো রুদ্রস্বামনূজানাতু আবর্তয়তু বা ॥ 

৩। প্পৃথিব্যাস্ত্া মূর্দন্না জিঘর্রি দেববজন শড়াঁয়াঃ পদে দ্বৃতবতি স্বাহা ।”-_কল্পঃ-_- 
“অখৈতন্মিন পদে হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্যাভিজ্বহোতি পৃথিব্যান্বা! মূর্ঘন্না জিঘর্শি দেববজন 

ইড়ায়াঃ পদে দ্বৃতবতি স্বাহেতি” ইতি। হে ঘ্বৃত ত্বামিড়ায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ পদে সমস্তাৎ 

ক্ষারয়ামি। কীরদূশে পদে। পৃথিব্য। মুধব স্থানীয়ে দেবতানাং যাগস্থাঁনে ঘ্বতযুক্তে । তথাহন্ত- 
ত্রাইম়াতং-_“সা যত্র ঘত্র ব্যক্রামভ্ততে। ঘৃতমগীড্যত তম্মাদ দ্বতপহ্যচ্াতে” ইতি ॥ 

মন্ান্যাখ্যাতুমাদাবনুষ্ঠানং বিধর্তে-__-“যট্পদান্ন্থ নি ক্রামতি ষড়হং বাঙলাতি বদত্যুত 
সম্বৎসরস্তায়নে যাবত্যেব বাক্তামব রুদ্ধে” (সং কাণ্ঙ প্রণৎ১ অণ৮) ইতি। অস্তি 
কশ্চিৎ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হাখ্যো যাগঃ। তত্র ষড়বিধানি স্তোত্রাণি বৃহদ্রথস্তরবৈবপবৈরাজশাকয়রৈবত- 
নামকৈ: সামতিঃ সাধ্যানি। তানি চ ক্রমেণ ফট্মু দিনেষু গীয়স্তে। ন তু সপ্তম পৃষ্ঠাস্তোতরং 
কিঞ্দপ্যস্তি। ততঃ প্রধানভৃতপৃষ্টযস্তোব্ররূপা বাগ্গেবতা৷ ষড়হগতাং সংখ্যামতীত্য ন কাপি 
বদতি। অপি চ সমৎসরকালসবন্ধিনি গবাময়নেহপি নাধিকং পৃষ্ঠ্যক্োতং বদতি। তগ্মা্া- 

গুজপায়াঃ সোমকয়ণ্য|; যটপদানামনকমণং যুকং) তন্মাধাগপস্থাদেব সর্বাং বাচদরধে। 
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বিধন্তে -“সপ্মে পদে সুহোতি সপ্তপদ! শকরী পশবঃ শকরী পশৃমেবাব রুদ্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ 

সধাঞ্রণ্যাঃ সপ্ত ছন্দা৬. স্থাভয়স্তাবরুদ্ধে”” (সংৎ কাঁণ ৬ প্রৎ ১ অ* ৮) ইতি। গবাদয়ো 
গ্রামাঃ। কষ্চমূগাদয় আরণা।ঃ | তথা চ বৌধায়ন:--“সপ্র গ্রাম্যাঃ পশবোহজাহশ্বো গৌর্ধহিষী 
বরাহো। হস্ত্ঙ্বতরী চেত্যথ সন্তাহরণ্যা দিখুরাশ্ৈকখুরাশ্ড পক্ষিণম্চ সরীন্যপাশ্ শ্বাপদাশ্চ 
শরভাশচ মর্কট[শচ/ ইতি | গায়রী ত্রিষ্ট বিত্য।দীনি সপচ্ছন্দাসি । পশুজাতীয়ং ছন্দোজাতীয়ং 
চেঠ়াতয়মপি সপ্তসংখায়াইরুধ্যতে ॥ | ্ 

গ্রথমচগ্মগতশনান্বজপেণৈব সোমক্য়ণয। মহিমহখায়ত উন্যাহ--“বস্ব্যসি কদ্রাহুসীত্যাহ 

রূপমেবাশ্ত। এতম্মহিমীনং ব্যাচষ্টেঃ” (সস কাঁৎ ৬ প্র“ ১ অৎ৮) ইতি ॥ দ্বিতীয়ম্ে 

বৃহস্পতিশন্দঘম] চিকেত্িতি শন্দৎ চ ন্যাচষ্টে--প্রুহম্পতিস্ব। সয়ে রত্বিতাহ ব্রঙ্গ বৈ দেবানাং 

দৃহস্পতির্ব ্ধণৈনাশ্ৈ পশুনব রুন্ধে রূদো বশ্গভিরা চিকেত্িত্যাহহবৃট্তো” (সং কাণ ৬ 

প্রণ ১ আআ” ৮) ইতি॥ তৃতীয়মন্বার্থহ 'প্রসিদ্িং দর্শয়নি-_“পুথিন্াস্থ্া মুধরা জি 
দেবযজন উত্যাহ পৃথিবা! হোষ মদ্ধ| বদ্দেবেবেজনমিডায়াঃ পদ ইতা।ুহড়ায়ৈ হোতৎপদং ঘৎ- 

সোমক্রয়ণ্যে ঘতবতি স্বাচেত্যাহ যদেবান্তৈ পদাদ্রতপপীড্যত তশ্ম!বেবমাহ'” (সং কাৎ ৬ 

প্র” ১ 'আৎ৮) ইতি ॥ সোমক্রয়ণীপদে হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধছে -ঘিদধবর্ষ)যরনগ্লাবাভতিং 

জুভ্য়দদ্দোইধবর্ধাঃ স্তাদ্রক্গাত পি ঘজ্৬. হন্যুর্িরণ্যমুপান্ত জুতো, অবন্যোন জুহোতি নান্ধো- 

শধবর্সযর্ভবতি ন বজ্ঞ৬. রক্ষা৬/সি দ্পস্তি” (সং কা” ৬ প্রাণ ১ অৎ ৮ । ইতি। 
৪। “পরিলিখিত৬ রক্গঃ পরিলিখিতা অরাতয় 1” 
৫1 “ইদমহ৬ রক্ষাসো গ্রীবা অপি কৃস্ত/মি 1" 
৬। “যোহম্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্রিষ্স ইদমন্ত গ্রীবা অপি কৃন্তামি ।৮-__-কল্পঃ_-"অথোদ্ধ,ত্য 

হিরণ্যশকলেন বা কৃষ্কবিষাণয়া বা পদং পররিলিগতি পরিলিপি₹৬. রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় 

ইদমহ৬ রক্ষসে৷ গ্রীবা অপি কুন্তামি যোস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দিষ্ম ঈদমন্ত গ্রীব! অপি কৃন্তামীতি” 

ইতি। পরিলিখিতং নাশিতং, রক্ষ ইতি জাত্যভিপ্রায়েণিকবচনং ৷ গ্রীবা ইতি ব্যক্ত্যভি প্রায়েণ 
'বন্ুবচনং। উদমিতি হন্তাভিনয়ঃ| কন্তামি চ্ছিনদ্ধি॥ রক্ষসঃ গ্রসন্ভিং পুর্কোক্তাং ম্মারয়্মনত্ 
ব্যাচষ্টে_ণকাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞ৬. রক্ষাঞনি চিরা৬. সম্তি পরিলিখিত৬. রক্ষঃ 

পরিলিখিতা অরাতয় ইতাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহ৬. রক্ষসো গাবা অপি কন্তামি যোংম্মান্দেষট 

যংচ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দৌ বাব পুরুষৌ যং টৈব দ্রেষ্টি বশ্চৈনং দ্ষ্টি তয়োরেবানস্তরায়ং 

গ্রীবাঃ কৃত্ততি” (সং কাণ ৬ প্র“ ১ অত ৮) ইতি । 'অনস্তবায়ং দ্বয়োম্মধ্য একতরম্ঠাপ্যস্ত- 

রায়ো যথা ন ভবতি তথেত্যর্থ; ॥ 

৭-৯। ““অন্রে রায়ন্তে রায়ন্তোতে রায়ঃ1৮-কল্প£-“অশ্মে রায় ইতি স্থাল্যাং যাবৎ্ম,ত৬, 

সমোপ্য তবে রায় ইতি যজমানায় প্রষচ্ছতি তোতে রায় ইতি পত্িয়ৈ” ইতি। ত্মতং ঘ্বতেনাই- 
প্িতং। তাদৃশং রজঃ সোমক্রযণ্যাঃ সপ্তমপদস্থানে যাবদস্তি তাবৎ সর্বং পাত্রে ক্ষিপেৎ। 
অশ্সি্নধবর্য্যো রায়ো রঙ্জোরূপং ধনং ভিষ্ঠতু । ত্তে ত্বয়ি যজমানে। তোতে কলত্রে॥ অনুষ্ঠান- 
বিধিপুরঃসরং মন্তানবযাচষ্টে--“পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্য পদং যাবতত্ব ত৬. সং বপতি পশুনেবাব 

| ৃন্েন্মে. রায়. .ইড়ি সঃ বপত্যাত্মাননমেবাধ্বযুঃ পগু্ো নাস্তরেতি তবে রায় ইতি বমানায়ু।এ 



২ প্রপাঠক, ৫ অনুবাক |] কৃষ্ণ-যজর্ধবেদ-মন্ত্ | ৪৬৯ 

ঘচ্চতি যজমান 'এব রয়িং দ্ধাতি তোতে রায় হতি পত্ধিয়া অদ্ধো বা এষ আম্মনো যৎপত্ধী যথা 

গহেযু নিধন্তে তীদুগেৰ তত” (সং কাণ ৬ গ্র" ১ অঙ ৮) ইতি ॥ 

১০1 “সং দেবি দোব্যোর্বন্যা পশ্রান্ব 1 লল্পঃ--্অথ পতীং সোমক্রয়ণ্যা সমীক্ষয়তি সং 

দেবি দেব্যোর্বভ্য। পশ্যস্বেতি” ইতি। হে দেবি সোমজয়ণি তবযুর্ধচ্তা। দেব্যা সহেমাং পশ্ঠ | 

অয়ং মন্তরঃ স্পষ্টার্ঘতবাদহ্গণেনোগেক্ষিতঃ ॥ 
১১। “ত্ব্ীমতী তে সপেয় স্থুরেতা রেতো দধাঁনা বীরং বিদেয় তব সংদূশি*- বৌধায়নঃ-_. 

“অথ পত্ধী বজমানমীক্ষতে ত্বষ্টীমতী তে সপেয় জুরেতা রেতো! দধাঁনা বীরং বিদেয় তব সংদৃশীতি” 
ইতি। আপক্তঘ্ঃ--“ত্বষ্টীমতী তে সপেয়েতি পত়ী সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্র়তে” ইতি। হে 
যজমাঁন তয় সহ সপেয় সঙ্গচ্ছেয়। অথ বা হে সোমক্রয়ণি তে তবান্গ্রহেণাহং পত্যা সঙ্গচ্ছেযে। 

কীদৃশী। ত্ব্ীমতী, স্্ীপুরুষমিথুনরূপাণাং পশুমনুষ্যাদীনাং শরীরনির্্াতা ত্বষ্টা। তথা চাগ্নযপ- 
স্থানপ্রকরণে শ্রয়তে-“্যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিক্তম্য তুষ্টা রূপাণি বিকরোতি তাবচ্ছে। বৈ 

ততপ্রজায়তে” ইতি। তাদৃশস্ত তুষ্ট রনুগ্রহেণোপেতা শোভনমমোঘং স্বকীয়ং রেতো মন্তাঃ সা 
সুরেতাঃ, তাদৃশমেব পত়্যু রেতো দধাঁনা তব পত্যুঃ লোমক্রয়ণ্যা বা সংদৃপ্ঠতীক্ষং নীক্ষণং বর্তমানা 

নীরং স্বোচিতগুণেষু শুরং পুত্রং বিদেয় লভেয় ॥ ত্বগ্রীমতীত্যেতন্য পদস্তাভিপ্রায়মাহ-_ত্বস্ীমতী 
তে সপেয়েত্যাহ ত্ষ্টী বৈ পশুনাং মিথুনানা৬. বূপক্কদ্রপমেব পশুষু দধাতি” (সং কা ৬ 
প্র ১ অণ ৮) ইতি ॥ 

১২। “মাহহ৬. রাফ়্ম্পোযেণ বি যোষং 1”-বৌধায়নঃ-“সোমক্রয়ণীমীক্ষতে মাইহ৬, 
রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি”” ইতি । আপন্তন্বঃ_“মাইহ৬ রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি পড়ীপদং 
প্রদীয়মানমনুমন্ত্রয়তে' ইতি। বিষোষং বিষুক্তো মা ভূবং। অয়ং মন্ত্ো ত্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ | 
এতন্ত সোমক্রয়ণী পদরজসস্তৃতীয়ং ভাগং গার্থপত্যে প্রক্ষিপেৎ, ভাগাম্তরমাহবনীয় ইতি বিধস্তে - 
“অশ্মৈ দৈ লোকায় গার্থপত্য আ ধীয়তেহমৃষ্মা আহবনীয়ো ষদগার্থপত্য উপবপেদন্থিশ্লেকে 
পশুমান্তস্তাগ্যাহবনীয়েহমুন্মিল্লেকে  পশুমান্তস্তাভ্ুভয়োরুপ বপত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ 
পঞ্মন্তধ করোতি” (সং কাণ ৬ প্রণ ১৮) ইতি । অত্র স্থত্রং--“পদরজস্ত্রেধ বিভজ্য 

তৃতীয়মুত্তরতো গার্হপত্যন্ত শীতে ভশ্বন্যুপবপতি তৃতীয়মাহবনীয়ন্ত তৃতীয়ং পত্ব্যে প্রযচ্ছতি তৎসা 
গৃহেযু দধাতি” ইতি। অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ_-“্ষট্পদানুক্রমা বন্থী বৃহস্তৎপদসংগ্রহঃ। 
পৃথিব্যান্তৎপদে হুত্বা পরি সংবেষ্ট্য রেখয়৷ ॥ ১ ॥ অন্য স্থাল্যাং পদং ক্ষিপ! ত্বে দগ্ধ(ৎ ব্বামিনে 
পদং। তোতে পঠত্যৈ পদং দগ্যাৎ সংক্রয়ণ্যা হাবেক্ষয়েৎ ॥ ২॥ ত্ব্টী তাং মন্ত্রয়েৎ পত্ধী মাহহ্ং 
তদ্দীয়তে যদ । পদং তদ! মন্ত্রয়েত মন্ত্রাঃ পঞ্চদশেরিতাঁঃ ॥ ৩) ইতি। 

অথ মীমাংসা । 

চতুর্থাধ্যায়স্ প্রথমপাদে চিন্তিতং__“সোমক্রয়ণ্যানয়নে পদকর্ম প্রযোজকং। ন বাহ- 
গ্যোহক্ষাপ্জনন্তাপি ক্রয়বৎ সন্নিকর্ষতঃ ৷ তৃতীয়য়া ক্রয়ার্থা গৌন্তদ্বারাহনয়নস্ত চ। তাদর্থ্যাত্বৎ 
প্রযুক্তত্বং ন প্রয়োজকতা পদে” ইতি। জ্যোতিষ্টোমে সোমব্রয় আম্নায়তে -“একহায়ন্া 
ক্রীণাতি” ইতি। সেয়মেকহায়নী গৌর্ধদা সোমং ক্রেতুং নীয়তে তদাধ্ধবর্যযন্তন্যাঃ পৃষ্ঠতো 
গচ্ছতি। তৃদপ্যায়াতং--“টুপা্তুনিস্কফামতি” ইতি] তত? সধমে পদে ঘিপাং নিত 



8৭০ যজুর্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 
ভৃত্বা তৎপদগতং রক গৃহীয়াৎ। এতদপি শ্রীয়তে_-“সগ্তমপদমধ্বূর্যরঞ্জলিনা গৃহ্বাতি+ ইতি । 

যদেতদ্রজঃ সংগৃহাতে হবিধ্ধীনয়োঃ শকটয়োরক্ষে তেন রজসা যুক্তমঞ্জনং ক্ষিপেৎ। এতদপি 
অন্তং-_প্ষজ্ঞং বা এতৎসন্ভরতি যতসোমক্রয়ণ্যে পদং যজ্ঞমুখং হবির্ধানে যহি হবির্ধানে প্রাচী 

গ্রবর্তয়েযুক্তহি তেনাক্ষমূপাঙ্জাং ইতি। তর যথা ক্রয়ঃ সন্নিকষ্টস্তঘৈব পদকর্মাপ্যক্ষাঞ্জনং 
সন্নিকষ্টং। অথোচ্যেত দব্যানয়নমামিক্ষয়া যথা! সংযুক্ং ন তথা তথাক্ষাঞ্জনং সোমক্রঘণ্যানয়েন 
সংযুক্তমিতি। তন্ন। ক্রয়েইপি পদসংযোগন্ত তুল্যত্বাৎ। অথাসংযুক্তোহপি ক্রয়ে! গবানয়নেন 
নিম্পাপ্থেত তর্ছাক্ষাঞ্জনমপি তেন নিম্পাগ্ভত ইতি সমানত্ব।ত ক্রয়বৎপদকর্্মাপি সোমক্রয়ণ্যানয়নস্ত 
গ্রয়োজকমিতি প্রার্তে বূমঃ_-একহায়ন্া ক্রীণাততীতি তৃত্ীয়াশ্রত্যা গৌঃ ক্রয়ার্থতং গম্যতে। 

গোদ্ার! তদানয়নমপি ক্রয়ার্থমেবেতি ক্রয় এবাহনয়নে প্রযোজকঃ ৷ ন চপদকর্থার্থত্বং গোর্বা 
তদানয়নহ্য বা কচিচ্ঠততং তন্মভদগ্রায়োজকং ॥ অন্থিন্নভবাকে সর্ধাণি যজ,ঘ্যেবেতি নান্ত 
চন্দ ইতি ॥ (১ অআষ্টক--২ প্রপাঠক--৫ অন্তবাক )॥ | 

ইতি ভ্রীমৎসায়ণচার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্খপ্রকাশে কৃষণযজুর্বোদীয়-তৈত্তিরীদ- 

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥ 
০ রী 

টি 

মন্তরর্-আলোচনা । 
০ 

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রসমূহে, সোমক্রয়ণি-সংগ্রহে গমন সময়ে যে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনু- 

সরণ করিতে হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে । সে হিসাবে, সোমক্রয়ণিই অনুবাকের মন্ত্রসমূহের 
লক্ষ্া। আমর! প্রসঙ্গ-ক্রমে অনুবাকের মন্ত্রস্বন্ধে ভাষ্কারের অভিমত এবং আমাদিগের 

সিদ্ধান্তের বিষয় একে একে বিবৃত করিতেছি ; যথা,--অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের ছন্দ অন্থুষ্টপ 

বাবৃহতী। এই মন্ত্রে সৌমক্রয়ণিকে স্্তি করা হইয়াছে । মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,-_ 
বসু, কদ্র ও আদিত্য সবনত্রয়-দেবতা । অদদিতি- প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেবতা। শুক্র শবে 
দীশ্বিমান সোম বিবক্ষিত। চন্দ্র শবে আহলাদকারী সুবর্ণ উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ_হে 
সোমক্রয়ণি ! তুমি বস প্রভৃতি দেবতার অপেক্ষিত সোম-যাগসাধক বলিয়! এ সকল দেবার 

স্বরূপ হও।” পশুক্ল-যভূর্ব্বেদ-সংহিতায়'ও এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে উবটের ও মহীধরের ভাষ্ে 
একটু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থ এই_হে গো! তুমি বস্ুরূপা হও, তুমি দ্বাদশ আদিত্য- 
রূপা হও। তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্ত্ররূপা হও। বৃহস্পতি জুখে তোমায় রমণ 

করুন অথবা সংযমন করুন। রুদ্র, বস্গণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার 

কামনা! করুন?” এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হুদয়ঙ্গম করা কঠিন। পরস্ত 
£গৌঃ সম্বোধনে গাভীকে কি অন্য কোনও অপাধিব বসকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও 
বুঝিবার উপায় নাই। 

&ঁ সম্বোধনে এ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে ? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞান- 
স্বরূপিনী দেবীকে আহ্বান কর! হইয়াছে মনে করিতে পারি) অথঝ৷ ত্র্মময়ী প্রকৃতিকে 
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সন্বোধন কর! হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাতী লইয়া ক্রিয়লাকর্মম হয়, সেই 
গাভীর সম্বৌধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মগ্র- 

কথিত পূর্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই 

মন্ত্রেও সন্বোধ্য সেই “ভক্তিরূপিণী দেবী বলিয়াই মনে করিতেছি । আর, সে হিসাবে মন্ত্র 

যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদিগের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইরাছে। 
চতুর্থ অনুবাকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্মা চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধত করিয়াছি, সেই 
ভাঁই সুণঙ্গত। ভক্তিরপে অবস্থিত সেই ত্রহ্ষনয়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অন্য আর কাহারও 

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। 
মন্ত্রে দেবীকে 'বন্বী বল! হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী যে বিশ্বরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই 

যে তাহার প্রকাশমুত্তি, এ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাহাকে “অদ্দিতিঃ 
( দেবমাতা ) বলা হইয়াছে ; আবাঁর 'আদিত্যা ( অদিতির পুত্রগণ ) বলিয়া অভিহিত কধ! 

হইয়াছে। ঘিনিই মাতা, তিনিই পুত্রব-এ আবার কি প্রকার উক্তি? এখানে দ্বিবিধ 
ভাব গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। প্রথমতঃ, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ,_ _আত্মাই পুত্ররূপে 

জন্মগ্রহণ করে,_এই শান্ত্বাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি--এই ভাব গ্রহণ করিতে 
পারি। তাঁর পর, আরও একটু হুল্মৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,--“অদদিতিঃ' পদে অনন্ত 
অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষা করে। দেবস্ব অশেষ প্রকারে 'অশেষ উপাদানের 
মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেব্ভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা 

নির্দেশ করিয়াছি । সমষ্টিগত বিভূতি ঝ! দেবভাবই--“অর্দিতি:”, বা 'অনস্তস্বরূপ ভগবাঁন। 
'আর, ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে ০ পারি। তাহা 

হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তত্বরূপ ভগবানকে “অদিতি বলা হইয়াছে, 

আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্ধিভূতিই “আদিত্যা' অভিধাঁয়ে অভিহিত হইক্সাছে। 
আর, তাই আমরা “অদ্দিতিঃ, পদে “অনস্তরূপা* এবং “আদিত্যাঃ পদে “অনস্তাংশাভূতা দেব- 

স্বরূপা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই “অদিতিঃ যে যুগপৎ 
কঠোরতাময়ী সংহারমুর্তিধারিণী এবং কোমলতামরী আননাদায়িনী হয়েন, তাহ! সহজেই 

উপলব্ধ হইতে পারে | 
অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব .প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভা দিতেছি। এই 

মন্ত্রী পোমক্রয়ণি সম্বোধনে বিনিযুক্ত । মন্ত্রের অর্থ_-হে সোমক্রয়ণি পদ! তোমাকে 
বৃহস্পতি এই সুখ-প্রদেশে আনন্দিত করুন। বন্তুগণের সহিত রুদ্র-দেবতা তোমাকে জানুন 1/ 
আমাদের অর্থ কিন্ত স্বতন্ত্র প্রকারের। আমীদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য-সেই ভক্তিরূপিণী 
দেবী। মন্ত্রের “বৃহস্পতি' পদে আমরা জ্ঞানীকে ব| জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। .জ্ঞান-ভক্তির 
সন্মিলনই সংসারের স্থখের কারণ। শু জ্ঞান -অনর্থের মূল। তাহাতে অশাস্তি ঘূনীভূত 
হইয়া আসে। তাই বল! হইয়াছে,_“হে দেবি! জ্ঞানী বা জ্ঞাম তোমার সহিত মিলিত 
ইউক |” ভগবন্তত্তিযুত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মুলীভূতি, তাহা বলা, 
বাইল্য। প্বৃহস্পতি ত্বা সুগ্ে রখতুঃ__সংসারের সফলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ধনীয় | 
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এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ুক্তিগুত হউক-'আর তদ্দারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ 

প্রবাহিত হউক-_ইহছাই এখানকার লক্ষ্য । উপসংহারে “রুদ্রঃ বস্থভিরা চিকেতু” অংশে 

ভক্তিপ্রবাহে রুদ্রদেবের সংহারমুষ্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
“বন্ুভিঃ সহ রুদ্রঃ ত্বাং রক্ষিতুং ক।(মরতাঁং+-এই অর্থে, পৃথিবীর নকল দেবভাবের সহিত 

হাঁরকমৃত্তি (রুদ্রভাব) তোমার কামনা করুক+--এই প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ভগবদ্তক্তি 
বাহার 'অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়; সুনিশ্চিত। তহার সংহারের ভয় থাকে না। প্রার্থ 

তাহাই পাইবার কামনা! করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মন্থার্থ। 

তৃতীয় 'ও সপ্তম, অষ্টম ও নব মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয়। ভাম্মানুসারে এই মন্ত্রে 
সন্বোধ্য-_“আজ্য 1? 'আমাদিগের মন্ীনলারিণাবব্যাখ্যায় বাহ| প্রথম অংশ মধো পরিগণিত 

হইয়াছে, সে অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্ের মত এঠ ধে, এ মন্্রাংশ আজ্যকে (ঘ্বতকে ) সম্বোধন 
করিয়া প্রযুক্ত। এ অংশের 'অ্থ দাড়াইয়াছে,-হে 'আজা, 'অথখডিতা পৃথিবীর শিরোরূপ 

দেব্-যজনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি ।' হার পর যে দ্বিতীয়'অংশ-_ইড়ারা' হইতে 

“স্বাহ” পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে “আজ্যকে' সন্বোপন কর। হহয়ছে। তদনুসারে তাষ্যে এঁ অংশের 

অর্থ দাড়াইয়াছে,_হে আজ ! তোমার পোমক্রয়ণীয় পদে নিক্ষেপ করি। শ্পত্রান্তরে 

প্রকাশ, একটা গাভীকে কদেেক পদ অগ্রনর করাইর! তাহার পদাঙ্গিত স্থানকে লক্ষ্য করিগ] 
এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থকে । তার পর, সপ্তন দগ্রের 'ঘ্বৃতবতি? মন্ত্রে সপূমপবস্থানে স্থিত 

ধুলা লইয়! সমস্ত পারে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্রের অর্থ--এষ্ঠ অধবর্মা রজ্ঃ রূপ ধন প্রাপ্ত 

হউন। যজমান এবং কলত্র সে ধন "প্রাপ্ত হউন। তার পর, অষ্টম মন্ত্রে বজম।নকে সন্বেধন 

দেখিতে পাই । তাহাতে বলা হইয়াছে,_হে ঘজমান! তে।ম|তে এই রজঃ-রূপ ধনসমূহ 
অবস্থিতি করুক ।, প্রকাশ, 'রয়ঃ পদে “পশুসমুহ' অর্থও এহণ করা যাঁয়। তাহাতে 

ভাঁব দাড়ায়,_হে যজমীন ! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক।” তার পর, বজমাঁন নেন 

আপনা-আপনিই কহিতেছেন,_-“এই আমাতে এ গৌপদাদি-রূপ ধনসমূহ না পশুসকল বিগ্বানান 

রহুক। নবম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অধবধ্ূ্যুগণই যেন ব্লিতেছেন,-“আমাদিগের 

কলত্রে যেন পশতগণ বা তাহাদিগের পদ-রূপ ধন অবস্থিতি করে ।' বলা বাহুল্য, মন্ত্রের এরূপ 

বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কেনই মর্দ পরিগ্রহণ করিতে পারিলাদ না । গ্ররূপ 
অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে--তাহাঁও বুঝা যাঁয় না । 

এখন, পুর্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষা রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, 
তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে । আমাদিগের মত এই যে, 
তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটাতে ভক্তির বা কম্মের সম্বোধন আছে মনে করা 

যাইতে পারে। সপ্তম মন্ত্র কর্মসপ্বোধনেই প্রযুক্ত । অপরাপর মন্ত্র ভক্তিবূপিণী দেবীর সম্বোধন 
নিয়োজিত। তাহাতে কিরূপ সুষ্ঠু সুসঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন। তৃতীয় মন্ত্রে 
প্রথম মন্ত্রাংশে, তক্তির ( ভগবস্তত্কির ) স্থান কত উচ্চে, তাহাই প্রখ্যাত আছে ;--আর, 

সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মহবদয়ে আকর্ষণের আকাঙ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে। 
তৃক্তির' ছ্থান-সে কোথায়? সে সেই ভগবানের পাপন্মে নহে কি? অথও বিশ্বের যে 
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শীর্স্থান, যেখানে পুজা! উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পুজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই 
অধিষিভা থাকেন। ভগবানের পাঁপপল্পেই ভক্তি অবিচলিতা হইয়৷ আছেন। তত্িশন, 
অন্যত্র যে ভক্তি, তাহা ভক্কিনামের বাচ্য নহে। সেই ষে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, 
সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সধশবিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রত্রবণ প্রবাহিত হউক, 
ইহাই এই মন্্াংশের মর্ম । প্রার্থী বা উপাঁদক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অন্মপ্রাণিত 

হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের মন্ত্র এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় 

অনুধাবন করিয়া দেখুন। “ইড়া' ও “ঈড়া” উভয় পদ্দেরই স্তুতি” অর্থ প্রসিদ্ধ। খথেদ- 
সংহিতা প্রথম মন্ত্রের প্রথম মে পাঁদ-_“অগ্মিমীড়ে পুরোহিত”, সেখানে “ঈড়া+ পদ স্তত্যর্থে 

প্রযুক্ত হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেক স্থানে এ পদের স্তুতি অর্থই পাইয়াছি। এই *ইড়া। 
ও “ঈড়া-_আমরা অভিন্ন ভাবছ্যোতক বলিয়া মনে করি। “ইড়া” পদে “ধনু” অর্থও হয় বটে; 
কিন্তু আবার “সরন্বতী” (স্ততির অথিষ্ঠাত্রী ) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখাঁনে সেই 

প্রসিদ্ধ অর্থ ই গ্রহণ করিল'ম। তদনুসারে “ইড়ায়াঃ পদে” মন্ত্রাংশে, “আমার কর্ম্ম ভগবন্তক্তিযুত 

হউক বা বেন হয়-_এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বলিঘ্লাও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আমে-“হে দেবি! ত্বং 

“ইড়ায়% (স্তত্যাঃ ) “পদে” € আশ্রয়ং ) “অপি? ( ভবসি ); অর্থাৎ,-“হে ভক্তি-দেবি! তুমি 

আমার স্ততিরূপ কন্মের আশ্রয় হ9। বলা বাহুলা, চূই অর্থ ই অভিন্ন; উতয়ত্রই তক্তির 

সহিত কর্মের মিলনাকাঁজ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্ংশের শেষভাগে পত্ৃতবতি 

স্বাহা”, পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কর্শকে ভগবৎ্কার্যে বিনিয়োগের আকাজ্জাই পরিব্য্র 
হইয়াছে । ভক্তিসহযুত কর্মই মানুষের শ্রেয়সাধক। সেই কর্ম ভগবানে সমপপণ-+ম্বাহা? 
পদে গ্োতনা করিতেছে । 

সপ্তম হহতে নবন পন্যন্ত মগের তার নর্ধাগসাধিতী-বা।থা এনং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ 

পাইয়াছে। ভক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণা দেবীর মধ্যে যে পরদার্থ- 

রূপ ধনসমুহ আছে--সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করন) আমরা সেই ধন যেন: 
প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধসবপঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেনীর সহিত চিরসধন্ধঘূত থাকি ;-এ সকল 
মন্ত্রে যাপধ্যায় এবংবিধি আকাঙ্জাই প্রকাঁশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রসমূহের প্রার্থনা 
এই যে,--“ভক্তিদেবী আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ব-রূপ পরম ধনে আমাদিগের 

হৃদয় পূর্ণ হউক) আমাদিগের কর্ম ভগব্ৎকার্ধ্যে বিনিধুক্ত থাকৃক.; আঁর, তৎগ্রভাবে 
আমর! পরাগতি লাভ করি।, 

চতুর্থ, পঞ্চদ এবং মষ্ঠ মন্রয়ে--অন্তঃশক্র-নাশের আকাজ্ষা ও সঙ্কল্প পরিব্যক্ত বলিয়া মমে" 
করি। এই মন্্র্রয় সরল প্রার্থনামূলক। ইতিপূর্বে মন্ত্রবিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে*এই 
সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে পুনরালোঁচনা নিষ্জয়োশস। সন্তাব অবরোধবক 
অস্তঃশন্রনাশে কর্শরূপ আফুধই প্রধান অবলমখন। সেই কর্শের দ্বারা, ভক্তি জ্ঞানের উদ্লেষে 

সভাবসঞ্চয়ে অস্তঃশব্র-নাশের আকাজ্জা-মন্ত্র মধ প্রকটিত বলিয়া মদে করি। হি 

তার পর দশম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য অনুধাবন করুন। ভাম্ামতে দশম:মঙ্্ের সর্থোধা। 

কষণ-বূর্বষ--৬* ্ 
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সোমক্রয়ণি। মন্ত্রে অর্থ--হে দেবি “সামক্রয়ণি! তুমি উর্বশী দেবীর সহিত আমাকে 
দর্শন কর।” আমাদের মতে পূর্ব পুর্ব মন্ত্রের স্তায় এ মন্ত্রেেও সন্বোধ্য ভক্তিরূপিণী দেবী। 
মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভক্তিরূপিণি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়্াছে,_-হে ভক্তিবূপিণি 
দেবি! আপনার যে বশীকরণী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত আপনি আমাকে অনুগ্রহ 

করুন। অর্থাৎ আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন। তাব এই যে,_“আমার ভক্তি এমনই 
শক্তিশালিনী হউক, যাহীতে আমি তগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই, 

উর্ব্ণী, পদ্দে ভাম্যকার “উর্ধণা দেবী” অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় 

স্বতন্ত্র্ূপ। আমাদের মতে “উর্বধা' পর্দে সকলের বশকারী শক্তিকে বুঝাইভেছে। এইবূপ 
অর্ধ পরিগ্রহের একটু কারণও আছে। পুক্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় 'উর্ববশা” পদের “উর্বশী দেবী! 

অর্থ সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না| উত্ববণা শন্দ--উরু1বশ.1অ (অন্) হইতে নিষ্পন্ন 
হয়। উরু শব্দে মহৎ এব" বশ. ধ|র 'অর্থ বধাভৃত করা । ধা নানা অর্থবাচী-_-এই ন্তায়ে এ 

বশ. ধাতুর কান্তি 'অর্থ৪ও গ্রহণ করা নাইতে পারে । বিশ ধাড়ুর “বধাভূত করা” অর্থ গ্রহণ 
করিলে, “উর্ধশা” পদের অর্থ হয়__ঘিনি মহত্ীদিগ্রণুসম্পনন মুহৎকে বুখভূত করিতে সমর্থ । “উর” 
শব্ধের মহৎ অর্থে ভগবানকে বুঝায়। শ্রুতিতে “মহৎ বলিতে ব্রঙ্গ বা ভগবানকেই বুঝাইয়া 

থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । “কঠোঁপনিষদে” বথা---“স্ত্রং সুত্রস্ত যো বিগ্ভাৎ 
স বিদ্যাদ্ত্রাহ্মণং মহৎ, "অনাগ্যনন্তং মহতঃ পর ঞুবং” | শ্বেতা্বতরোপনিষদে বথা,-“মহান 

গ্রভূর্ব্ব পুরুষঃ সব্বস্ত প্রবর্তকঃ» | সায়ণাচার্যও বেদ-মন্ত্ের ব্যাখ্যায় উরু” শব্বের “মহৎ অর্থ ই 

গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মলের ১৫৪ম সুক্ডের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত “উরুগাঁয় পদের ব্যাখ্যায় 

তিনি লিখিয়াছেন,--“উরুগায়ঃ উকুভির্মহত্তিগীয়মানঃ।” সেখানে এ পদে বিশ্বব্যাপননীল 

ভগবানকে-_বিষুণকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন? কে তাহাকে 
বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? একমাত্র তক্তি ভিন আর কে তাহাকে বশীভূত করিতে পারে? 

তিনি যে ভক্তের ভগবান ! ভক্তেন্স ভগবান বলিয়ই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,_-“নাহং 
তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ। মগ্তক্তাঃ ঘত্র তিষ্ঠ্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ তিনি 

বৈকুষ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর শ্রদয়েও বাস করেন না ভক্তের হৃদয়ই 

তীহার বাসস্থান। এই জন্তই তক্ত বিশ্বমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,_- 
“হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতো২মি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্ভুতম্। 
হৃদয়াৎ যদি নির্ধাদি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥” 

উক্তি ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয়? ভক্ত 
ভিন্ন--ভক্তি ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাধিতে পারে ? আমরা এই ভাব 
উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের সম্বেধ্য--ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি অশেষ 

শক্তিশালিনী--ভগবদশীকরণসাম্যধারিণী*-মন্ত্রের লক্ষ্য সেই তত্ব প্রকটিত করা। এদিকে 

আবার বশ. ধাতুর কান্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাণ্ত হওয়া যায়। সমান 

শক্তিসম্পন্প এমন কি অধিক শক্তিশালী না হইলে, কেহ কাহারও বশীতৃত হয় না বা কেহ 
কাহাকেও বশীভূভ করিতে পারে না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে সমপ্রভাব- 
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বিশি্ই বণীকরণ সামগ্রীর আবগ্তক। আমাদের মতে, “উর্বশী পদ সেই পরমশক্তিসম্পন্ন 
তক্তিরই গ্যোতনা করিতেছে ।' 

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত “বীরং পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্কারের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 

আমর! “বীরং পদের “বীরপুত্র” অর্থ গ্রহণ করি না। পূর্বেই, বেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে & পদের 
প্রয়োগ দেখিয়াছি । তত্তৎস্থলে এ পদে “সৎকর্মসাধনসামর্থ্য/ ভাবই সঙ্গত বলিয়া! বুঝিয়াছি। 
এখানেও সেই অর্থ ই সমীচীন দেখিতেছি। তগবছুক্তি লাভ করিয়া তন্বারা যে মানুষ সৎকর্শসাধনে 
সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। “আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবন্তক্তির 
সহিত সৎকর্শনাধনসামর্থ্য লাভ করি, ইহ।ই আমার আকাজ্ষা। ফলতঃ, আমার কর্ম জ্ঞানাদ্বিত 
এবং তক্তিপথাবলম্বী হউক, প্রার্থী সেই কামনাই করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ।” 

একাদশ মন্ত্রে ভাষ্যকার প্রথমে যজমানকে এবং পরে সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করিয়াছেন। 

তদনুসারে মন্ত্র অর্থ হইয়াছে,_-“হে যজমান ! তোমার সহিত যেন গমন করি। অথবা হে 

সোমক্রয়ণি! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন পতির সহিত গমন করিতে পারি। ত্বষ্টা-_ 

স্বীপুরুষ মিথুন ক্রমে পশু ও মনুষ্যদিগের শরীর নির্মাতা | সেই তষ্ট(র অনুগ্রহে, হে সোমক্রয়ণি। 

তোমার সদৃশ বীর পুত্র যেন লাঁভ করিতে সমথ হই ।” পুক্ধ পুর্ব্ব মন্ত্রের হ্যায় এ মন্ত্রেরও 

সম্বেধন__ভক্তিরূপিণি দেবী। ভক্তির সহিত সম্বন্ধ অনিচলিত হউক, অর্থাৎ যেন অবিচলিতা 

অনন্ঠা-ভক্তি-লাভে সমর্থ হই এবং সেই ভক্তিই যেন আমাদের সৎকর্শ-সাঁধনের সহায়ভূত হয়, 
মন্ত্রে এইরূপ আঁকাক্ষা ও সঞ্গ্ন প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্ে ত্বষ্টার যে 
পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে, তাহা হইতে ভাহাঁকে বিশ্বকর্মী বলিয়া বুঝিতে পারি। সেই জ্ঞান 

হইতে 'ত্বস্ীমতী” পদের “শোভনকর্ম্মশক্তিসম্পন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তি যে শক্তির 

আধারভূতা, “রেতঃ দধানা” বিশেষণপদে তাহা! বৌধগম্য হয়। বিব্রণ-গ্রস্থের মতে যজমান-পল্মী 
এই মন্ত্র উচ্চারণে পোমক্ররণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। লৌকিক যাগণজ্ঞের প্রয়োগ বশতঃ 
ভাষ্যের এই উক্তি অসম্ভব নয় । কিন্তু আব্যাম্মিক-মজ্ে এতছুক্তির তে সার্থকতা, তাহা 

প্রপঙ্গ ক্রমে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । ফলতঃ, তক্তি-সহঘুত কর্মই মানুষের একমাত্র সহায়। 

ভক্তি অবিচলিত৷ হউক, ভক্তির মধ্যে যে পরমার্থ ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ধন যেন আমরা 
প্রাপ্ত হই, আর ভক্কি-দেবীর সহিত থেন 'আমরা চিরসন্বন্ধমূত থাকি, এই ভাব-_অনুবাকের 
উপসংহারে শেষ (দ্বাদশ ) মন্ত্রে গ্রকাঁশ পাইয়াছে। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--৫ অনুবাক )॥ 

ষষ্ঠ? মন্ত্রঃ। 
( গ্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ গ্রপাঠকঃ। যষ্টোহন্বাকঃ।) 

| | | | 
(১) অ৬শুনা তে অ৬শুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুরগন্ধস্তে 

| | ঃ | 
কামমবতু মদীয় রসো অচ্যুতোহমাত্যোহসি শুক্রস্তে গ্রহঃ | 

রি 



৪৭৬ যজুর্বেদ-সংহিতা | | প্রথম কা, প্রথম জইকে | 

| রে | | 
(২) অভি ত্যং দেব সবিতারমূণ্যেঃ: কবিক্রতৃমর্চামি 

| 
সত্যসবস৬. রত্রধামভি প্রিয়ং মতিম্। 

| | | 
৩) উধ্বা যস্যাঁমতির্ভা অদিদ্যতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত 

| | | 
সক্রতুঃ কৃপ। শব; । (৪) প্রজাভ্যস্ত। | 

ৃ | 

(৫) প্রণায় তা বানায় হা। 
পার বলার 

০ 

ৃ । 

(৬) প্রজান্তরমনু প্রাণিহি প্রঙানস্তামনু প্রাণন্ত ॥৬॥ 
১০০ 

$ গা 
রগ 

পদ-পাঠঃ | 

| | | 

(৯) অভসুনা। তে। অ৬/শ2। পৃচ্যতীম্। পরুষ।। প *। গন্ধঃ। তে। কামম্ত। 

| ূ | | | 
অবভু। মদায়। রসঃ। অফ্রাতঃ। 'অমীত্যঃ। অসি। শুক্রঃ। তে। গ্রহঃ। 

রা ওটি এ ১ টি 

| | | | | 
(২) অভীতি। ত্যম্। দেবম্্। সবিতারম্। উণ্যোঃ। কবিক্রতুমিতি কবি-_ত্রতুম্ । 

| | | | 
অচ্চামি। সত্যসবসমিতি সত্য-_সবসম্। রদ্ুধামিতি রত্ব-_ধাম্। 

| 
অভীতি। প্রিয়ম। মতিম্ । 
খাছ এরি ক 
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| | | | 
(৩) উধব11 যম্ত। আঅমত্তিঃ। ভ|ঃ। 'অদিদ্যুতং। সবীমনি। ছিরণাপাঁণিরিতি 

| | | | 
ছিরণ্য-পাঁণিঃ। অমিমীত। সুক্রতুরিতি সু- জতুঃ | কৃপা । জুব্হ। 

: | ূ 
(৪) প্রজাভ্য ইত গ্র--জাভ্যঃ। ত্বা। 

| | | | 
(৫) প্র/ণ।য়েতি প্র--অনায়। তা । ব্যানায়েতি বি-অনায়। ত্বা। 

গুপরা ০ আজিও ০০০০০ (০৯০০০ গস 

| | | | 

(৯) প্রজা ইতি প্র-জাঃ। হস্। অঙ্গু। গ্রেতি। অনিহি। প্রজা ইতি 
৮ পর বটি খনার 

প--জাঃ। হাম্। অন্ঠ। প্রেতি। অনন্য ॥ ৬॥ 
৪ ও গু 

ক ঞ 
টা 

মন্মাগসাপিণা-ব্যাখ্যা | 

১। ভে দেন! 'অ-শ5 (মম ক্গ্মাবসূনঃ ) “তে (ন্তব ) অতশুনা, (হঙ্ম।ব্যবেন সহ 

হতার্থ,) পৃচাতং (মংঙ্গাত|ং, পিলারতাং হতি ভাবঃ)7 অপিচ “পরু% (মম স্ুলাবয়বঃ ) 

পিরুষা+ (তব স্থুলাংশেন সহ ইতি যাবৎ) সংমিলয়তাং, নিলিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ1 “তে? 
( তব, ত্বদীয়ঃ) “গন্ধঃ, (করুণ! ইতি ভানঃ) “কানং (অভীষ্টং) অবতু (রক্ষতু, পূরয়তু 
ইতি ভাবঃ)। কৃপয়া ত্বং 'অম্মাকং অভীষ্টং পুরয় ইতি ভাবঃ| “রসঃ” ( ন্নেহাহরাগঃ, বদ্বা__ 
ভনতাং 'অংশতভৃতঃ শুদ্ধসত্ধঃ ) “দায়” ('আস্মাকং পরমানন্দদানায় ইত্যর্ঘট ) “অচ্যুততঃ ( বিনাশ- 
রহিতঃ, ক্ষয়রহিতঃ বা) ভবভু ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং "অমাত্য£ (সর্ব্বেষাং সথিভৃতঃ 
ভব, অপিচ ত্বং বিশ্বেষাং জড়/জড়েমু নিত্যবি্থানঃ ভবসি ইতি ভাবঃ)। অতঃ গ্রহণ 
( ভবতাং সম্বন্ধি প্রকুষ্টজ্ঞ।নং ইতি ভানঃ) “শুক্র” ( শুদ্ধসন্ধেন অধিগম্যং লন্ধং বা)। জ্ঞানং 
হি সর্বমূলং। জ্ঞানং বিনা ভগবংস্বরূপং ন জ্ঞাতব্যং। মন্ত্রোইং প্রার্থনামূলকঃ ভগবতঃ 
স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। অত্র আত্মনি আম্মসন্মিলনায় আকাজ্ষ! বর্ততে। ভগবতা সহ সম্বন্ধ: 
অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু অপিচ তেন সহ মিলনেন পুনরাবৃত্তিঃ ন সম্ভবত ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। 

২। “উণ্যোঃ, (গ্চাবাপৃথিব্যোরভ্যস্তরে বর্তমানং, যদ্ধা_ বিশ্বব্যাপকং ) “কবিক্রতুং ( সৎ- 
কর্মণঃ ক্রমবেত্তারং, 'অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ইতি ভাবঃ) “সত্যসবং ( সত্্বরূপং, ধন্বা---অর্চনা- 

কারিণঃ সৎপথি পরিচালকং) -রদ্বধাং ( সংকর্মণু নুফুলরূপং রদ্ধারিণ  যুদা--মোগফ্যারুপং 
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শ্রেষ্ঠরত্ধ(রকং পোষকং বা) “অভিপ্রিয়ং ( সর্বতঃ সর্কেষাং বা প্রীতিবিষয়ং, . যদা-_সর্বেষু 
প্রীতিসম্পন্নং, বিশেষাং সর্কেষাং গ্রীতিস্থানীয়ং ইতি ভাবঃ) “মতিং ( মননযোগ্যং, যদ্বা-_ 
অর্চনাকারিণে জুমতিবিধায়কং উত্যর্থঃ ) কবি” ( জ্রান্তদর্শিনং, সর্বাদষ্টারং ইতি ভাবঃ) তত্যেং 

(প্রসিদ্ধং ) “পবিতারংঃ | জ্ঞানপ্রেরকং দেবংন্বপ্রকাশং তগবস্তং ইত্যর্থঃ) “অভি” (অভিতঃ) 

সর্বাতঃ---কায়েন মনস! বাচা ইতি ভাব?) আষ্চামি' (পুজয়ামি-হৃদি ধারয়ামি ইতি যাবৎ )। 

মদ্বোচয়ুং সঙ্কল্পমূলকঃ দির | 

5। শস্য” (সবিচর্দেবস্ত, জ্ছ!নদ্নস্ত উ্যার্থঃ) “অমতি৮  (অপরিমেয়া, সর্বপ্রকাশি- 

শীলা ) “ভা (দ্রীপ্রি-জ্ঞানজ্োতিঃ উতভ্যর্থঃ) “সবীমনি” (নিখিলসৎকর্ববিধাসিতং, যদ্বা__ 

নিখিলসদ্ভাবজননথং ) “উধবণ | গগন্াভিমুখিনী, সাধকান।ৎ হৃদয়।ভিমুখিনী খা সতী) 

্অদিছ্যতৎ ( সর্বাণি বস্তুনি দীপরস্থি, ঘ্দ। -ইহজগতি সবভাবাদীনি প্রেরয়ন্তে )) “হিরণা- 
গাঁণি । জ্ঞান গ্রদঃ, যদ্বা--হিরণ্যবৎজ্ঞানপনপপ্রদানেন মক্তহস্তঃ ইত্যর্থঃ) শিক্রভঃ (শোভন- 

ক্রুতুষুক্ত, সতকর্মাধ।রঃ ) সিবঃ ( খবিতৃদেবঃ ) কপ" ( কল্পনয়া ) ণঅমিমীত? ( অপ্রমেয়ঃ-- 

কল্পনয়া অপি যহ/ পার" ন জানন্থি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনার অপীমশক্তিসম্পনঃ ইতি 
তাৰ?) ভন্তীতি নেষঃ | মন্কেইরং ভগবতঃ 'পণমাহাস্থা প্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। 

৪| হে দেব! “প্র্গাত্য£ (নিথিলজনানাং এেয়ঃসাধনায়, বিশ্বহিতাঁয় ঈতি ভাবঃ) 

না” (হাং) অগ্চয়ামি হতি শেষ । 

৫| (ক) হে দেব! “প্রাণায' ( প্রাণবর্সণ্রঙ্গণায়। সত্কর্মণালজীবনায় ইতি ভাবঃ ) 

তত্ব” (ত্বাং) অগ্চয়ামি ইতি শেষঃ | 

(খ) হে দেব। “বানায় পা জ শারীরবলসংরক্ষণার--কম্মশক্তিলীভায় 

ঢচ হতি ভাব) “ত্বা (ত্বাৎ) আর্চয়মি ইতি শেমঃ 

৬। কে) হে দেব! 'ত্বং “রাত রি সিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইতার্থঃ) 
'অনুপ্রাণিহি, (শুদ্ধসব্দ|নেন জীবয়ত। | অয়ং মন্ত্রাশঃ প্রার্থনামূলকঃ | প্রাণিনাং হৃদি 

অধিতিষ্ঠন্ সঃ ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোৌকান্ শুদ্ধসবসমন্থিতাঁন্ সন্মার্গগামিনঃ কুরু; অপিচ 
তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারপ্নতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে। 

(খ) হে দেব। “প্রজাঃ ( সর্ধাঃ লোকীঃ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ধে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 

তা (ত্বাং) “অন্ুপ্রীণত্ত” (জীবয়ন্ক, হৃদি উদ্দীপয়ন্ত ইতি যাবৎ)। প্রীর্থনামূলকঃ অয্কং 
মন্ত্রাংশঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাঁবঃ-ভে দেব! এবং কুক যেন বিশ্বনিবাসিনঃ সর্বে জনাঃ ত্বাং 
হ্বদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি। (১ অষ্টক-_২ গ্রাপাঠক-_৬ অনুবাক )। 

বঙ্গাজবাদ । 

১) হে দেব! আমার সুক্ষাবয়ব আপনার সুক্ষাবয়বের সহিত 
মিলিত হইয়া বিলীন হইস্বা যাউক। অপিচ, আমার স্থুলাবয়ব আপনার 
স্থল অংশের. নহিত সম্মিলিত হউক।. আপনার করুণা আমাদিগের 
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অভীষ্ট পুরণ করুন। (অর্থাৎ আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট 
পুরণ করুন)। আপনার স্রেহানুরাগ অথবা আপনার অংশতৃত শুদ্ধসত্ব 

আ|মাঁদিগের পরমানন্দদীনের নিমিত্ত বিনাশরহিত ও ক্ষয়রহিত হউক । 

হেদেব! আপনি সকলের সখিভৃত হয়েন অর্থাৎ বিশ্বের জড় অজড় সকল 

পদার্থে নিত্যবিগ্ভমান রহিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান একমাত্র 
শুদ্ধসত্তের দ্বারাই অধিগত হয়। (জ্ঞানই সকলেরই মূল। জ্ঞান ভিন্ন 
ভগবানের স্বরূপ জানিতে পার| যা না মন্ত্রটা প্রীর্থনামূলক এবং 

ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞাপক। মন্ত্রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাজ্জ। 
বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই বে-ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আমাদের 

অবিচ্ছিন্ন হউক অপিচ তীহার সহিত সম্মিলন-সাধনে আমাদিগের পুনরাবৃত্তি 

অসম্ভব হউক )। 
২। গ্যাবাপৃথিবার অভ্যন্তরে সর্ধবন্র বর্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপা, মেধাবা 

অর্থাৎ সৎকন্মের ক্রমবেন্ত। অথবা অশেষপ্রজ্ঞীনসম্পন্ন, সত্যন্গরূপ অথবা 

অচ্চনাকারিদিগকে সংপথে নয়নকর্তা, সৎকর্মের ফল-রূপ রত্বধারণকারা 

অথব। মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠরত্বের ধারক ব। পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী 
অথবা! সকলের প্রতি গ্রাতিসম্পন্ন_ নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননঘোগ্য 
অথবা অর্চনীকারাগণের স্রমতিবিধারক, জ্রান্তদশী ( সর্ববদশী ) সেই প্রসিদ্ধ 
সবিতৃদেবকে (জ্ঞনপ্রেরক দেবতাকে ) প্রকৃষ্টরূপে (কায়মন ও বাক্যের 
দ্বারা ) অঙ্চন। করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। ( এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক 
এবং আত্মোদ্বোধনসুচক )। | 

৩। যে সবিতৃদেবের ( জ্ঞানদেবতার ) অপরিমেষ অর্থাৎ সর্বপ্রকাশ- 

শীল দীপ্ত ব। জ্ঞানকিরণ, নিখিলসদ্তাববিধানার্থ (নিখিলসন্ভাীবজনন বা সৎ- 

কণ্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিমুখী 
হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্ভাবাদি উৎপন্ন 
(প্রেরণ) করে; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত; 

শোভনত্রতুসম্পন্ন অথবা সৎকন্মের আধর, সেই সবিতৃদেব, লোকসমুহের 
হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাহার শক্তির 

শেষ জানা যায় না। ( এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাহার স্বরূপ 
পরিব্যক্ত হুইয়াছে )। 
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৪1 হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্য অথবা সৎকর্ম- 
শীল জীবনের জন্য অর্থাৎ হিতের নিমিত্ত আপনাকে অর্চন। অর্থাৎ 
পুজ! করিতেছি। 

৫। (ক) হেদেব! প্রাণবাযুসংরক্ষণের অর্থাৎ সৎকর্মশীল জীবন 
লাভের নিমিত্ত আপনাকৈ অর্চন। ( আরাধন! ) করিতেছি । 

(খ) হে দেব! ব্যানবায়-সংরক্ষণ জন্য অর্থাৎ শারীরবলরক্ষায় 
কর্শক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চন। ( আরাধন! ) করিতেছি । 

৬। (ক) হে দেব! বিধ্ববাপী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত 

করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্দনে জীবনদান করুন| ( এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক | 
প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে 
শুদ্ধসত্বসমন্গিত সন্মার্গগামা করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞানা- 
বরণ অপসারিত করুন- ইহাই প্রার্থন। | 

(খ) হে দেব! সকল প্রজ। (অর্থাৎ বিশ্ববাপী সকলে ) 

আপনাকে জাবিত অর্থাৎ হুদয়ে উদ্দাপিত করুক। (ভাব এই যেঃ__ 

বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্বদ্ধ হয়, আপনি 
তাহ! করুন)। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--৬ অনুবাক )। 

কী ৬ রঃ 

মন্ত্রভাষ্ং (সারণাচাধ্যকৃতং )। 

পঞ্চমেহন্থবাকে সোমক্রয়ণ্যাঃ পদসংগ্রহো মার্গমধ্যেইভিহিতঃ। অথ।হগতয়া সোমক্রয়ণ্া 

সোমঃ ক্রেতব্যঃ | স চ সোমক্রয় উন্মানপুর্বক ইতি ষষ্ঠে সোমোন্মীনমতিধীয়তে । 
১। “অ৬সুনা তে অঃ পৃচ্যতাং পরষা পরুসন্ধন্তে কামমবতু মদায় রসো৷ অচ্যুতোই- 

মাত্যেৎসি শুক্রন্তে গ্রহ” ।--বৌধায়নঃ--“হিরণ্যবতা পাণিনা রাজানমভিমুশতি অংশুনা তে 

২শুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুতগন্ধস্তে কানমবতু মায় রসো অচ্যুতোইমাতোহসি শুক্রস্তে গ্রহ ইতি” 
ইতি। অপন্তম্ঃ-_“অংগুন! তে অংশুঃ পৃচতামিতি যজমানে! রাজানমভিমন্ত্রয়তে* ইতি । 

তশঃ হুক্ষোহ্বয়বঃ। পর; পর্ব । হে সোন তনৈকেনাংগুনাহন্যোহংশুঃ সংযুজ্যতাং, কোইপ্যং-. 
শুর্বাযাছ্যপঘাতেন ম বিষুজ্যতাম্। তথা পুরুষ! পুরু; সংযুজ্যতাং, কল্তাপি পরষো ভাগো 

মাভূৎ। ত্বদীয়ে! গন্ধো৷ যজমানন্ত কামং পালয়তু, ত্বদীয়ো রসো মদায় দেবানাং হ্যায় বিনাশ- 
রহিত্বো তব্তু। ত্বমমাত্যোসি যজমানেন দেব্তীভিশ্চ সহ সর্বদা তিষ্ঠসি। তৰ স্বীকারঃ 

শুক্রোহিরগ্যসাধ্যঃ ॥ | ্ 

এতং মন্ত্রং ব্যাচিথ্যান্ুরাদৌ সোমবিক্রয়িণং প্রত্যধবর্ষ্োঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি-_প্বরহ্মবাদিনো 

বস্তি বিচিত্যঃ সোমাওন বিচিত্যা ৩ ইতি সোমে!৷ বা ওষধীনা৬. রাজা 'তশ্িদাপন্নং' গ্রসিত* 



২ প্রপাঠক, ৬ অনুবাক | ] কৃষ্-যজুরবেবেদ-মন্তু | ৪৮১ 

মেবাস্ত তদ্যদ্বিচিন্ুয়াগ্থাহস্তাদ্গ্রািতং নিষ.থিদতি তাদৃগেব তগ্যন্ন বিচিন্য়াদঘথাহক্ষযাপন্নং 

বিধাবতি তাদৃগেব ততক্ষোধুকো হ্ধ্বধুযুঃ স্তাৎক্ষোধুকো ধজমানঃ সৌমবিক্রক্িন্তসোম৬. শোঁধয়ে- 
ত্যেব জ্রয়াদযদীতরং যদীতরমুয়েনৈৰ পোমবিক্ররিণমর্পয়তি তম্মাৎ সোমধিক্রয়ী ক্ষোধুকঃ”, 
(সং ৬ প্রণ ১ অণ্ ৯) ইতি। বিচয়ো নাম পৌনন্ত তৃণাদেরপনরনং | তশ্মিযোষবীনাং বাজি 
সোমে যতৃণাদিকমাপন্নং পতিতং তত ণাদিকমস্ত সোমস্ত গ্রদিতমেব গ্রাস এব ভবতি। তথ! 

সতি যদি বিচিনুয়াত্বণাদিকমপনয়েন্তদানীং যথা লোকে গ্রাদিতমন্নং নিষ.খিদতি মক্ষিকাহ্যপ- 

দ্রবেণ বমতি তত্বণাছপনরনং তাদৃক্ স্তাৎ বর্দি ন বিচিন্ু।ভদানীং যথা চক্ষুষি পতিতমিতস্ততো 

বিধাবনেন ব্যাথাং জনয়তি তদবিবেচনং তাদৃক্ স্তাখ। ততো দোষ্দ্য়পরিহারায় সৌমবিক্রত্রি- 

লিত্যাদিপ্রৈষমন্তং ত্রয়াৎ। তশ্িনক্তে সতি ষদীতরঘিতরো বিচয়দোষঃ, যদীতরং ত্ববিচয়দৌধ- 
স্তেনোভয়েন দোষেণ সোনবিক্রয়িণমেন যোজয়তি । তন্মাদসৌ ক্ষোধুকো ন রক্ষিতো ভবেৎ॥ 
অত্র সুত্রং -প্উত্তরবেদিদে+ উপরবদেশে বা রোহিতং চন্মাইনডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমা- 
ইস্তীর্্য দক্ষিণে চ্মপক্ষে রাজ!নং নিবপত্যুন্তরশ্রিন্মপবিশতি সোমবিক্রয্যুদবুস্ত৬, রাজানং সোম- 

বিক্রযণমিতি সর্বতঃ পরিশিত্যোন্তরেণ ঘ|রং কৃত্বা বিচিত্যঃ সোমাও ইত্যুক্তং সোমবিক্রয়িন্সোম৬, 

শোধয়েত্যুক্ত1 পরাগীবন্ততে” ইতি ॥ যথোক্তং কর্ম বিধত্তে_-“অরুণো ম্মাহহৌপবেশিঃ 
সে[মক্রযণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুন্ধ ইতি পশুনাং চ্মন্সিণীতে পশুনেবাব রুদ্ধে পশবো হি 

তৃতীয় সবনং” (সং কা ৬ প্র ১ অণ৯) ইতি। অরুণনামকঃ কশ্চিদুপবেশম্তয পুত্র 

পশুচর্মাণি সোমং মিমীতে। অব্রৈব হি তৃতীয়সবনং সম্পাদক্রিষ্ামীতি তগ্তাতিপ্রায়ঃ 

সবনীয়ান্ুবন্ধ্যাখ্যয়োঃ পশ্বোস্ৃতীয়নবনে স্তাবাৎ পশবস্তৃতীয়মবনং । অতঃ পশুচর্শণা ততপ্রাপ্তেঃ 
সোমোন্মীনং তত্র কুর্যাপ্িত্যর্থঃ ॥ চরণ উত্তরলোমাস্তরণং বিধর্তে_-ণ্যং কাঁময়েতাপণ্ডঃ 

্তাদিত্যুক্ষতন্তম্ত মিনীতক্ষ বা অপশব্যমপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্তগ্তাদিতি 

লোমতন্তন্ত. মিমীতৈ তদৈ পণুন।৬. রূপ৬. রূপেশৈবান্মৈ পশুনব কুন্দে পশুমানেব ভবতি 
(সং কাণ৬ প্র“ ১ অত ৯) ইতি। ক্নক্ষতো রূক্ষে পরুষে নিলেএমভাগে। লৌমতঃ 

সলোমভাঁগে ॥ উদকুন্তপন্নিধিং বিধত্তে--“অপামস্তে ক্রীণাঁতি সরসমেবৈনং ক্রীণাতি” (সং* 

কাণ ৬ প্রৎ ১ অণ ৯ ইতি ॥ মন্ত্রে দুর্কোধভাগং ব্যাচ &--"অমাত্যোই২সীত্যাহামৈবৈনং 
কুরুতে শুক্রস্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্র! হান্ত গ্রহ” (সং কা ৬ প্রৎ ১ অত ৯) ইতি। 

অমৈব সহৈব স্থিত ইত্যর্থঃ। সেমস্বীকারঃ শুক্রো! হি সুবর্সাধ্যো হীত্যর্থঃ॥ শকটেন 'সহ 
সোমং প্রাপ্ত, গচ্ছেদিতি বিধন্তে--“অনসাহচ্ছ যতি মহিমানমেবান্তাচ্ছ যাতি *“( সং* রি ৩ 

প্র“ ১ অং ক) ইতি। শকটরূপেণ বনুমানেন সোমন্ত মহিমা প্রকাশিতো ভবতি ॥ 
বিধিমনৃষ্ভ প্রশংসতি--“অনসাইচ্ছ যাতি তক্স/দনোবাহ্৬ সমে জীবনং” (সং কাঁ* ৬ রে ১ 
অণ৯) ইতি। সমে প্রর্দেশে জীবনসাধনং ধাগ্তং শকটবাহাং তদ্বৎ পোমঃ॥ বিধমে 

তু প্রদেশে শিরদা সোমবাহনং বিধ্তে--প্যত্র খলু ঝ এত৬ শ্রীষ1 হরস্তি তক্মাঙ্ছীর্যহার্ধাং গিরো। 

জীবন (সং কা ৬ প্র“ ১ অণ৯) ইতি। ঘত্র যা পর্বতে সৌমলতোৎপত্তিপ্রদেশে 
সোমং ক্রীণত্তি তদেতি শেষঃ। লোকেহপি ছুর্গমে গিটরী ধান্তং শিরসা বহস্তি। জন্র কুতরং-. | 

কউদ্ধ, তপুরফলক্নানদা .পরিত্রিতেন চ্ছদিক্মতা প্রাঞ্চ সোমমচ্ছ বাকি শী গিনৌ জী 
রষচযনূর্ব--$১ 



6৪৮২ যজুর্বেবদ-সংহিতা । [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

হরস্তি অপরেণোত্বরেণ বা র!জানং প্রা্গীষমুদগীষং ব! নদ্ধযূগ্ঠ, শকটং চিবুকপ্রতিষ্ঠিতং» ইতি । 
তন্মিঞশকটে পূর্বস্থাপিতং মধ্যমফলকদৃদ্ধ.ত্য নৃত্তনং ফলকং স্থাপনীয়ং। অথ বোক্ষ,মুন্নতং 
পূর্রকলকর্পং মুখং বস্ত শকটম্ত তছদ্ধ,তপুর্বফলকং। পরিশ্রয; শকটস্তোপরিগৃহকুড্যবৎ 
পরিতে। বেষ্টনং। ছদ্দিরপরিতনমাচ্ছাদনং ॥ 

২-৩। “অভি ত্যং দেব৬. বিতারদুণ্যেঃ কবিক্রতুমচ্চামি সতালবন৬ রত্রধামভি প্রিয়ং 
মতিমুধ্ব| যন্তামতির্ভা অনিছ্যতৎ সবীমনি হিরণ্যপাঁণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্ুবঃ1৮-- 
বৌধায়নঃ-_অখৈনমতিচ্ছন্দনর্চা মিমীত একয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতেহয়াতয়ায়িয়ায়াসিয়ৈবৈনং 
মিমীতে তশ্মান্নীনাবীর্ধ্যা অশ্ুলয়ঃ সর্ববাস্বসষ্ঠমুপনিগৃহ্বাতি অভি ত্যং দেব৬ সবিতারমৃণ্যোঃ 
কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবল৬. রত্বধামভি গ্রিয়ং মতিমৃধ্বণ বন্তাঁমতির্ অন্িছ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্য- 
পাঁণিরমিমীত সুক্রতুঃ ক্পা সুবরিতি পর্চরুত্থো বজুষা মিদীতে পর্চকত্বস্ত্টীং” ইতি। আপন্তত্বঃ 
--পক্ষৌমং বাঁদো দিগুণং ব্রিগুণং বা প্রাফগশদুত্তরদশং চক্ষণ্যাস্ণাত্যুদগ্দশং বা তন্মিন্ হিরণ্য- 
পাঁণিরনুষ্ঠেন কনিঠিকয়া চান্ল্যংহশুন সংগৃহ ন্তঞ্চমভি ত্যং দেবং সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্ক 
মিমীতে” ইতি । তং দেবমভ্যচ্চামি। কীদৃশং | উণ্যোদ্দ্যাবাপৃথিবীরূপর্ে হম্তয়োঃ সবিতারং 

প্রেরকং, কবীনাং বেদার্থৰিদাং ক্রতুর্ধাগে। বন্ত প্রেরকম্ত সৌহরং কবিক্রতুঃ। অত এব সত্যঃ 
ফলপর্য্যবসায়ী সব; প্রেরণং বশ্তাসৌ সম্যসবাঃ। বদ্্ানি দবাতীতি রত্বধাঃ। আভিমৃখ্যেন 

সর্বেষাং প্রিয়ঃ| মতিঃ সর্বৈর্ন্তব্যঃ | তাদৃশং দেবমচ্চা্ি। বস্ত সবিতুরধব লো কবর্তিনী 
দীপ্তিরমতির্খন্তমশক্যা গোতিতে প্রকাশতে। স্বর্গবর্তী স দেব: কৃপয়! মাং সমাগত্য হিরণ্যপাণিঃ 
সোমং মিমীতাং ॥ এতস্তামৃচি বর্তমানং ছন্দঃ প্রশংসতি--“অভি ত্যং দেব. সবিতারমিত্য- 
তিচ্ছন্দসর্চা মিমীতেহতিচ্ছন্দা বৈ সর্বাণি ছন্দাংসি সর্ধেভিরেবৈনং ছন্দোভির্মিমীতে বন্্ববা এষা 
ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দল$| মিমীতে বক্মৈতৈন৬, সমানানাং করোতি” (সং কাঁ০& 
প্র“ ১ অৎ ৯)। ইতি । অক্ষরাধিক্যেন গার়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দীংস্ততিক্রম্য বর্তত ইত্যতিচ্ছন্দীঃ | বর্ম 

শরীরং ॥ অনুলীযু গ্রকারবিশেষং বিধত্তে--”একয়ৈকয়োৎস্গং মিমীতেহয়াতয়ামিয়ায়াতয়াঘিকসৈ- 
বৈনং মিমীতে তক্মান্নানাবীর্ধ্যা অন্থুলয়” (সং কাণ ৬ প্রণ ১ অণ ৯) ইতি। উৎসর্গমুত- 
শ্যজ্যোৎশ্জ্য কনিষ্ঠিকৈব প্রথমপর্য|য়েহনাঘিকৈন দ্বিতীয়ে মধ্যনৈব তৃতীয়ে তজ্জন্তেব চতুর্থে। 
এবং মতি সকৎপ্রবৃত্তারা অঙ্গুল্যাঃ পুনঃ গরবৃত্যভাবাগ্ভাতয়মং গতরসত্বং ন ভবিষ্যাতি। যশ্মাৎ 
পর্যযায়েণ প্ররবৃত্বাস্তশ্মাৎ প্রত্যেকমন্তষ্ঠেন সংযঘোক্তং পৃথক্সানর্থোহপিতাঃ ॥ অনু্ঠন্ত পর্যযায়ো 
মাস্তীতামুমর্থং বিবত্তে--“সর্বাস্বঙ্থৃষ্মমুপ নি গৃহ্বাতি তল্মাৎ সনাবদ্বীর্য্োহন্তাভিরঙ্কুলিতস্তম্মাৎ সর্বা 

অন্থু সং চরতি' (সং কাঁণ ৬ প্র“ ১ অণ৯) ইতি। কনিষ্টিকাদিযু সর্বাস্বউ গুলীষু, 
প্রত্যেকমন্ুষ্ঠং সংযোজয়েৎ। সমাবদ্বীধ্যস্তলাসামর্থযঃ | তন্মালেকব্যবহারেহপি প্রত্যেকং সর্বা 
অস্কুলিরমূসঞ্চরতি ॥ 

বিপক্ষ বাধকপূর্বকং পূর্বোক্তং স্বপক্ষমুপসংহরতি--্যৎসহ সর্বাভিন্মিমীত সশ্লিষ্া 

অ্গুলয়ে! জায়েরয্নেকয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তন্মাদ্ধিতক্রা জায়স্তে” ( সং” কাণ্ড প্রণ১ অ০৯) 

ইতি ॥ সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ সোমোন্মানয়োরাবৃত্তিসংখ্যাং বিধত্তে “পঞ্চ কৃত্বো য্তুষা মিমীতে 
পঞচাক্ষরা পও কিঃ পাঁঙক্তো যজ্ঞো। যজ্ঞমেবাব রুদ্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তষ্ীীং দশ সংগদ্যন্তে দশাঙক্ষর! 



হ প্রগাঠক, ৬ অন্বাক |] কৃষ্ণ-যজর্কেবদ-মন্তর। 8৮৩ 

বিরাডন্নং বিরাজৈবা্লীগ্ভমব রুন্ধে। যদ্যজুষা মিমীতে ভূতমেবাব কুদ্ধে যত্তুষ্টীং ভবিষ্যৎ ( সংৎ 

কা ৬ গ্রণৎ ১ অ* ৯) ইতি। যগ্ঘপি "্গতিচ্ছন্দসঙ্টেতাম়ানাতৎ পদার্থকপন্ত লঙ্গাণশ্য সত্ভাবাচ্চান্ি- 

তামিত্যেষ্গেব তথাঁহপি যুজ্যতে প্রযুজ্যত ঈতি বাংপদ্ডিমভিপ্রেতা যন্জুযেত্যুকং | অঙ্ুষ্ঠন্য 

ক্রমেণ কনিষ্িকাদিভিঃ সহ চত্তারঃ পর্ধ্যায়াঃ। সমগ্ব: 5 প্রয়োগে কনিষ্টিকাবাতিবিকুয্া কয়াচিৎ 
সহ পঞ্চমঃ পর্যায় । অমন্ত্রকে তু কনিগিকয়ৈব লগ তথা! চ সজং-্যয়। এাথমং ন তয়া 

পঞ্চমং তয়ৈবোত্তমং” ইতি। শিরাটছন্দসোহন প্রপতাদন হ₹ং। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ প্রয়োগয়োঃ 

পুর্ববোত্তরতাবসাম্যেন ভূতভ বিষ্াস্ত প্রাপ্তিঃ। 
৪| পপ্রজাভ্যস্তা। ৫। প্রাণায় ত্বা বানায় হা । ৩। প্রজান্মু প্রাণিহি গ্রজান্বামন্থ 

প্রাণন্ত ॥ কল্প*--“অথাতিশিষ্টং রাজানং প্রজ!ভ্যস্ত্তোপসমূহতি সমুচ্চিত্য বসনস্তাস্তান্ 
্রদক্ষিণমুফ্ীষেণোপনহাতি প্রাণায় ত্বেতি ব্যানার বেতানুশৃঙ্থতি 'অথোপরিষ্টাদঙ্ুলাবকাশং শিষ্ট 

যজমাননীক্ষ়তি এজাভ্যন্বা প্রাণায় স্থা ব্যানার হা গ্রছান্তমন্ প্রাণিহি প্রজান্তামন্ প্রাণত্বিতি” 

ইতি। হে দোমশেষ প্রজার্থং ত্বাং সমৃহানি প্র|খার্থং স্বাধুপনহা।মি ব্যানার্থং ত্বাং বিশ্রংসয়ামি। 
প্রাণতীঃ প্রছ। অনু ত্বং প্রাণিহি। গ্রাণন্তং ত্বামগ্ গজ প্রাণন্ধ ॥ অবশেষেণ বাধং জবন্ 

যথোন্ং সমূহনাঁদিকং নিপধন্ডে-থদৈ তাবানের সোম? শ্াদ।বস্তং মিমীতে বজমানস্যেব স্যান্লাপি 
সদস্য।নাং প্রজাভ্যন্ত্বেত্যপ সমৃছতি সদস্তানেণান্থীভঙ্গতি ঝাসসোপ নহতি সর্বদেবত্যং বৈ বাসঃ 

সর্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সদদ্ধনতি পশবো বৈ সোনঃ গ্রাণায় ত্বেত্যুপনহতি প্রাণমেব পণুষু 

দ্ধাতি ব্যানায় তেত্যন্থ্ শুশ্থতি বানমেব পশুমু দধাতি তশ্মাৎ স্বপন্তং প্রাণ ন জহতি” 

(সং কাণ৬ প্র ১ অ ৯) ইতি। 

দশকৃত্বোহসুলিভিশ্িত।ৎসোমস্যান/ধিক্যে সত্যেতন্মিন্ সবস্যণস্থিতামপি সোমো ন স্যান্স্ত্েণ 

সমূহনে তু যজমাননন্্ সদপান্ নোদং প্রাপয়তি। গাণব্যানয়োঃ পশ্ুযু স্থাপিত্বতাৎ স্বাপেইপি 
নস্তি গ্রাণপরিত্যাগ? ॥ অত্র বিনিয়েগসংগ্রহ অংশ সোনং সন্ত্রয়েতাভি তাং ক্রেতুং মিমীতে 

তং। প্রজ! পণুহা তক্গ্যেং প্রাণায়েত্েব বধাতে ॥ ব্য! বিশ্ম্ত প্রজেক্ষেত স্ত্রী ইহ 
বর্ণিতাঃ ॥ ১1 ইতি অক্িননছ্বাকে সন্দিকার্থোদাহরণাভাবানাততর বিশেষেণ কিঞ্চিদপি 
মীমাংসতে। সানান্তবিচারাস্ত পুর্বোক্তা যথাযোগমন্থুপন্ধেয়াঃ। ছন্দস্ত শ্রুতাবেবাতিচ্ছন্দসর্চেতি 
স্পষ্টমুদীহৃতং ॥ (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--৩ অন্ুবাক )॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচাধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কুষ্ণযুর্কেদীয়-তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাগডে দ্বিতীয় গ্রপঠকে ষষ্টো্নবাকঃ ॥ ও ॥ 

নী ০ 
০ 

মন্ত্র্থ-আলোচন। | 

ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রসমূহ সোমক্রয-বিষয়ক 1 সোম পরিমাণ কালে যেরূপ প্রক্রিয়াদি 
অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে তাহাই উল্লিখিত হুইয়াছে। বিনিদ্বোগ-সংগ্রহের মতে “অংপ্ত” প্রভৃতি 

-প্রথম মন্ত্রে সৌীকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে “অভি-ত্যং, প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোমের ওজন 

পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া) :গ্রলগাভ্য* প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্টগুলি পরিত্যাপানতর “প্রীগায় প্রভৃতি 



৪৮৪ যন্তর্রবেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

মন্ত্রে সেই গুলিকে উষ্কীশে বাধিতে হইবে। “ব্যানার তা প্রভৃতি মন্ত্রে বদ্ব-সোমগুলিকে 
খুলিয়া “প্রজজাঃ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোম নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ষষ্ঠ অস্বাকের মন্্রসূহের 
এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাগ্কার মন্ত্রের অর্থ নিষ্ধাশন করিয়াছেম। 

প্রথম মগ্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে! তদনুক্রমে ভাধ্যামুসায়ে মন্ত্রে অর্থ 

হইয়াছে,-"তোঁমার এক অংশের ক্হিত পর তাশের সংযোগ-সাঁধন কর। তোমান্ন ফোনও 
অংশই যেন বায়ু গ্রভৃতির অভিঘাতে ব্যিত্ত নাহয়। তোমার এক পর্বের সহিত অস্থ পর্ব 
সংযুক্ত হউক । তোমার গন্ধ ধজমানের কামকে গালন করুক, দেবগণের হর্ষের নিমিত্ত 
তোমার রস বিনাঁশরহিত হউক। হে সোম! তুমি তমাত্য অর্থাৎ তুমি যজমান এবং দেব- 

গণের সহিত সর্বদ1 বর্তমান আছ । ্ছেমীর স্বীকার হিরণসাধ্য অর্থাৎ হিরণ্য ব। হ্র্ণের দ্বারাই 

সোম ক্রয় করিতে পারা যায়। বলা বাল্য, ভাষ্যকাঁরের এই অর্থ কর্মকাণ্ডের অনুসারী । 

সেই ভাবেই তিনি এই সোম-ক্রয়-বিষয়ক মঙ্কের ভর্থ নিষ্কাশন করিয়াছন। হিরণ্য ছায়া সোম 

ক্রয়ের বিষয়, মন্ত্রের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় গ্রকাশিত হইয়াছে । 
এক্ষণে আমরা যে ভাবে যে দিক দিয় নম্র অর্থ নিষ্কাশন ক 1াছি, তদ্দিষয় আলোচনা 

করিতেছি । সেই বিষয় বুঝিবার পক্ষে 'আঁম|দের মর্মানুমারিণী- '.ব্যর এবং বঙ্গাছুবাদের 

প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। এই মঞ্জের প্রথম ভাগে আমরা € 'ক্-সল্মিলনের ভাব প্রাপ্ত 

হই। এ অংশে সাধক কহিতেছেন,-“হে ভগবন্! আনার সুক্ষ যব ভাঁপনার হুঙ্গাবয়বের 
সহিত মিলিয়৷ যাউক ; আর আমার স্কুল অবয়ব আপনার স্থূল অবয়া...র সহিত সম্মিলিত হউক | 
অর্থাৎ 'অণু-পরমাণু-ক্রমে আমার স্ল-দেহ এবং সুঙ্গা-দেহ আপন।র সহিত এক হইয়া যাউক। 
যেন কোনরূপ ভিন্ন ভাব বর্তমান না থাকে | 'অংশুঃ) এবং 'পরুঃ- মন্ত্রের অন্তর্গত এই ছুইটী 

পদ হইতে আমরা পূর্বোক্ত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। “অংশ: পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 
হইয়াছে, _হুক্ষেইবয়বঃ ; আর “পরুঃ, পদের অর্থ হইয়ছে--পপর্ক | ভাষ্যের অনুসরণে 

আমর! “অংশুঃ, বলিতে সেই হক্গ-_ন্ুক্মতম অংশই গ্রহণ কছি-|ছি। সুক্ষ অংশ বলিতে সুক্ষ 

দেহ--আত্মাকেই বুঝাঁয়। দেই আত! পরমাক্সয়--ভগবাঁ,ন বিলীন হউক,--অংশুন! তে 

অংস্তঃ, মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি । আর “১, শবের পর্ব” অর্থে আমর! 

সবল.শরীর--এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকেই লক্ষ্য করি। “পর, পদের “পর্ব” অর্থে দেহের সন্ধি 
বুঝায়। তাহা হইতেই এ “পরু» পদে স্ল-শরীর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে । ক্ষিতি, অপ, 

তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম--এই পাঁচের সমবায়ে এই বিশ্বের স্থষ্ট-সামগ্রীর উৎপত্তি। শাস্ত্রে উহা 
পঞ্চমহাডৃত নামে অভিহিত । এ পঞ্চমহীভূতের আবার পাঁচটা তন্মাত্র- শব, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ। এখানে "পরুষা পর» বলিতে আমার স্থল দেহের উপাদান যে পঞ্চমহাতৃত, ভৃত- 
সমট্টির আধার আপনাতে সম্মিলিত হউক ) আর সেই পঞ্চমহাভূতের যে ধর্ণ-_শব স্পর্শ 
রূপ রস গন্ধ, তাহাও আমার পাঁঞ্চভৌতিক স্ুল-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে বিলীন হইয়। 
যাউক। ফলতঃ, আমার যাহা কিছু, সে সকলেরই অস্তিত্ব আপনাতে লঙ়্ প্রাপ্ত হউক । রস 
পদার্থ অর্থাৎ আমার যাহ! শ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী প্রাণ-্বরূপ, তাহ! আপনাতে লীন হউক, 

. জামার ধাহা গন্ধ-সামগ্রী প্রাণস্বর্ূপ, তাহাও আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক |, 
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মান্তরে গগম্ধ£ এবং “রসঃ, বিশেধিত করা হইয়াছে । ক্সিতি অপ. তেজঃ প্রভৃতি যেমন বীজ 

হরূপ, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিও সেইরপ। রস তাদিভূত। গন্ধও আদিভূত--বীজ-স্বরূপ 
এবং ভগবানের 'অংশীভূত। তাই গীততাঁয় ভগবান বলিয়াছেন,-প্যচ্চাপি সর্ধভূতানাং বীজং 
তদহমর্জন। ন তদন্তি বিনা যৎ স্তাণ্ময়া ভুতং চরাচরম্।॥”” ফলতঃ, যাহা সার সামগ্রী, যাহা 
আদিভৃত বীজদ্বরূপ, মন্ত্রে প্রার্থনাকারী আপনার তভীষ্ট-পুরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট তাহাই 
প্রার্থনা করিতেছেন । কহিতেছেন,-জাগনার গম্ধ' অর্থাৎ গন্ধ-তদ্মাত্র আমার অতীষ্ট পূরণ 
করুক এবং আপনার রস-তম্মাত্র আষাকে পরমানন্দ প্রদান করুক। রস--সার সামগ্রী; 
গঙ্ধও সার সামগ্রী । উভয়ই বীজ-স্বরূপ। তাই “গন্ধঃ, পর্দে ভগবানের করুণাধারা এবং “রসঃঃ 

পদে গুধসত অধ্যাছত হইয়াছে । তাঁহার গন্ধ ও রস, আমার মোক্ষদায়ক হউক--ইছাইি 

আমার আকাজ্ষা। “অমাত্যঃ, বলিতে ধিনি সর্কদা নিকটে বর্তমান থাকেন, সাধারণতঃ এই 

অর্থই উপলব্ধি হয়। আমরাও প্রকারান্তরে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের 

পর্িগহীত অর্থে লৌকিক ভাবের অতীত এক অলৌকিক ভাবের সমাবেশ আছে। যিনি 

সধিভভূত মিত্রভৃত, আমরা তাহাকেই “ভমাতা” বলি। অথবা যিনি জড় অজড়--চেতন অচেতন 

সকলেরই মধ্যে নিত্য-বিগ্ভমান, ণ্অশীত্য৮ পদে আমরা তাঁহাকেই বুবিয়। থাকি। সে 
'ামাত্যঃ পদ ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই এই বিশ্বের সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিছ্যমান। 

“অমাক্যোইসি' বলিতে ভগবানের সখ্য-কামনার ভাব মনে আসে। তিনি যখন স্থাবরজঙ্ষম- 

চধাঁচর বিশ্বের সকলেরই “অমাতাঃ, বাঁ চিত্রভূত; তখন, তিনি আমাদিগেরই বা মিত্রভৃত 'কেন 
না! হইবেন? আমরাও তে এই বিশ্বের বহিভূতি নহি! তাই এই অংশে ভগবানের সথিত্ 

কামনা করা হইয়াছে বলিয়। মনে করি। “রস ঘে নিত্যসামগ্রী--ক্ষয়রহিত, মন্ত্রের অন্তর্গত 

“তাচ্যুতঃ* বিশেষণ-পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে । 
এইরূপে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব গ্রকটিত। ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মুলীভূত। জ্ঞান-দৃষ্টি 

ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভনপর হয় না। জ্ঞানই এবং শুদ্ধসত্ব-সমন্থিত জ্ঞানই 

ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের একমাত্র অব্লম্বন | তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত 
এবং দিব্যৃষ্টি লাভের প্রার্থনা বিছ্বমাীন আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আম্মায় আত্মসন্মিলনের 

আকাক্ষ! প্রকাশ পাইয়ছে। পশুক্রং, পদে ভাষ্যমতে “হিরণ্য” অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে । 

আমরা, পূর্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় রী পদের “শুদ্ধসত্” অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। কারণ, 
শুদ্ধসত্বই ভগবদ্ধিষয়ক প্রকষ্ট-জ্ঞান-লাচ্ভের একমাত্র সোপাঁন। হিরণ্যের দ্বারা সোম-ক্রয়ে 

ভগবৎসন্মিলনকামীর কোনও উপকার সাধিত হয় না। তিনি সগ্কাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভেই ব্যাকুল হইয়া থাকেন। 

ভাষ্ান্থুক্রমণিকায় প্রকাশ,_-এই অন্ুবাকের দ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটা মন্ত্র সাবিত্যো্টিতে 
সোমোঁপনহনে প্রযুক্ত হয়। বৌধসৌকর্য্যার্থ আমরা কয়েকটা মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত 
করিয়াছি। সেই বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে গগবানেগ স্বরূপ এবং তাহার গুণ- 
বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট তিনটা বিভাগ ভগবানের সন্বোধনে: প্রধুক্জ এবং 
পর্থনা-সূলক | ভান্যকারের মতে, এই অনুবাকের মন্্র-করটা সোম-দমবোধনে বিশিযুহ! 



৪৮৬ যূর্ষ্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

ভাষ্কাগ্স এই অন্থবাকের হ্িতীয় হইতে মন্ত্র-পীচটীর যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার 
আন্তাষ প্রদান করিতেছি । দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাহ্বো, ভাষ্যকার সবিভুদেবের ( সুর্য বা 

কোন্ দেবতা! ঠিক বুঝ! যায় না) 'গুণমহিমীর বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার মর 

এই,--সেই সবিতাদেবতাকে সর্বতঃ পুজা করি। কিরূপ দেবত! ?-_না, তিনি, "উণ্যোঃ, 

অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্তমান। গ্যাবাপুথিবী রূপ হস্তের দ্বারা সবিতাদেবতার 

প্রেরক। তিনি “কবিক্রতুং, 'নর্থাৎ মেধাবীকর্মমা অর্থাৎ বেদাথবিদগণের যাগের প্রেরক ; 

অতএব তিনি “সত্যসব্ধ অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ ; তিনি “রদ্বধাং অর্থাৎ রত্বের ধারক পোঁষক 

এবং প্রদাত। ; তিনি “অভিপ্রিয়” অর্থাৎ সর্বত্র গ্রীতির বিষয় ; তিনি “মতিং' অর্থাৎ মননযোগ্য । 

তিনি “কবিং অর্থাৎ ক্রাস্তদর্শন।, তৃতীয় মন্ত্রের বাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,--“অপিচ, যে 

সবিতৃদেবের দীপ্তি 'অমতি' অর্থাৎ কেহুই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে 

সকল বস্বকে দীপ্তিমান্ করিয়া গ্রকশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আম্মপ্রকাশময়ী। কি জন্য 

সে দীপ্তি দীপ্বিদান্ হয়? না-_কর্মসমূহের অনুজ্ঞান নিমিত্ত । "অমিমীত” অর্থাৎ দোম সেই 

সবিতৃদেবের পরিনাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিন্ূপ-_-তিনি “হিরণ্যপাণিঃ অর্থাৎ সুবর্ণা 

ভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সঙ্্পযুক্ত। স্বর্গবন্তী সেই দেবতা ক্কপাপুর্বক আগমন করিয়া হিরণ্যের 

দ্বার সোমের পরিমাণ নির্ধারণ করুন|» যাহ! হউক, পূর্বোক্ত মন্্র্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ 
পরিব্যন্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি । স্মৃতরাং ভাঁম্কারের অর্থ হুইতে পদ-সমূহের অর্থ 

কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মন্দ্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা 

ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহ। উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা 

যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব। 
অনুবাকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, 

তাহা প্রকাশ করিতেছি । ভাষ্যমতে এই নৰ-কয়টা সোম-সন্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ 

করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সোমকে উষ্ভীষের দ্বারা বন্ধন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ 

হইয়াছে এই যে_হে সোম। প্রজীগণের উপকারের জন্য তোমাকে বন্ধন করি।” অঙ্গুলির 

মধ্যে বিবর করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্রে উদ্জীষের মধ্যে যে 

সোমদেবতাকে বন্ধন করা হইল, তাঁহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্য পূর্বোক্ত বিবর করিবার 

প্রয়োজন,__স্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তাহাতে পঞ্চম ও যষ্ঠ মন্ত্রের ষে অর্থ হয়, যথাক্রমে 

তাহা এই,হে সোম! প্রাণার্থ তোমাকে গ্রহণ.করি, প্রাণার্থ তোমাকে ক্ষরিত করি। 

হেনোম। প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়৷ প্রজা-দকল 

শ্বীস-প্রশ্থান ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক) এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ 

করিয়। শ্বাস-প্রশ্থাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজার্দিগের কখনও শ্বীসরোধ না হয়,-- 

এইরূপ ভাবে পরম্পর পরম্পরকে অন্ুদরণ করিয়া জীবিত থাক এই জন্তাই ভাষ্যঘতে 

হন্তঘয়ের ছার বিবর করিবার উদ্দেশ্য । 

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্রতিনটার অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্ষয় আলোচনা 

করিতেছি। এই তিনটা মন্ত্রের ভায্যকার় যে ব্যাথ্য। করিয়াছেন; তাহার সহিত আমরা একমত 
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হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেব্ভাবকে উষ্কীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অস্কুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ষীষাবদ্ধ 
দেবতার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সহায়ত! কিরূপে হুইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল 
না। মনন দারা এতঘ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা কর! বড়ই 

কৃঠিন। গুত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাতপর্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি 

না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পগ্থার অনুসরণে, পূর্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষা, ভাষ্ের মর্শের 
অনুসরণ করা স্থুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবভাব যিনি বা যাহা, তাহ বা তিনি হদয়ের 
সামগ্রী । হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না । ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বমঙ্গল তাই 

দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,_-“হৃদয়াৎ যদি নির্ধ্যামি পৌরুষং গণয়ামি তে), আনরাও এস্থলে সেই 

ভাঁবই উপলব্ধি করি। আমরা মনে করি, দেবতাকে- শুদ্ধসত্বাধার দেবভাবসমুহকে--জদয় 

মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,--হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্ত তোমাকে 

অচ্চন| করি, অর্থাৎ হদর-মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি ।” হদয়ের সামগ্রী তিনি ; হদয়ই উপযুক্ত 

স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ই মন্ত্রে উত্ত হইয়াছে । এখানে ভাষ্যকার 'বধামি 
ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ভীঘ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া! শেষ্টপদ্ববাচী। ভাষ্যে 

তাই এখানে উষ্ভীষের প্রসঙ্গ আছে। দেবতার আপন হৃদয় বা মুর্দিদেশ) আমরা তাই 

ঈদয়ে নিবদ্ধ করার ভাঁব্ই গ্রহণ করিয়াছি । 

দেবতাকে কিরূপে হৃদয়ে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে, পঞ্চম মন্ত্রে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। যে 
পক্ষে যোগ দ্বারা বায়ু নিরোধই প্রধান সহায়। এখানে সেই যোগের বিষয়ই কথিত হইয়াছে । 
এখন যৌগ বলিতে কি খুবি এবং মন্ত্রের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি । 

“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ 1৮ চিত্ববৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ । বাধু-নিরোধই চিত্বস্থৈর্যের 
প্রধান উপায়। মন্ত্রের এপ্রাণ|য় ত্বা অংশের তাই প্রথম উপদেশ--প্রাণ-বাযুর সংঘম-সাধন। 
জীবনী শক্তি যাহাঁতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য । কত দিক হইতে কত প্রকারে 
প্রাণী বহির্গত হইতেছে-_জীবনীশাক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ! প্রাণবাঁরু সংরক্ষণ পক্ষে সংযম 

অবলম্বন__সেই ক্ষরননিবারণের উপায়। ঘোগতত্বে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এ সকল বিষয় আপনি 
অধিগত হইয়া আসে। ব্যানবাধু সংরক্ষণের না সংবত করিবার উদ্দেশ্তর-_শারীরিক শক্তির 

অপচয় নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাঞ্চল্য - ইন্দিয়াির বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা--নিত্য নিত্য 
মানুষের সেই সকল শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ না করিলে মানুষ কয় 

দিন বাচিবে? আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই" বাধু-নিরোধ-সাধনের বিষয়েই উপদেশ আছে। 
ষ্ঠ মন্ত্রে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যকার 

যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি নাই। আমাদের মতে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় 
অংশের অর্থ--“নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক” তবে ভাষ্যকার এই মন্ত্রে 

যে অর্থ নিপ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে একট! ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অন্প্রাণিত 

হইয়াই মন্ত্রের পূর্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্ষাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক--ইহার 
মর্শ কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে--পাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই 
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প্রহেলিকাপু্ণ। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-নহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে 

এক সত্যতন্ব নিহিত রহিরাছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। প্প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত 

রাখুক”-ইহার তাৎপর্য এই যে,_তাহার! সন্বনমগিত সংকন্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি 
তক্তিসমন্বিত হউক।” দেবতা না দ্রেবভাব--সৎকন্মে অনস্থিত। সৎকম্খসাধনে ভক্তি- 
সহযুত সৎকর্ে, দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেখতার অবস্থিতি। মানুষ বি 
সৎকর্শশীল ন! হয়, মানুষ যদি দেবভব-নঞ্চয়ে পর।স্ুখ থাকে, মানুষ বধি চিরদিন অজ্ঞানতামসে 
নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হর; তাহা হলে সেথ[নে দেবত| বা দেবভাব জীবিত থাকে 
কি! সংকর্মসানে অনুপ্রাণিত না হইলে, নানুষের সতকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সন্থাব- 

পোষণ-শক্তির স্ুত্তি হয় না। গে নে হিনিরি সেই তিমিরেই ডুবিয়। থাকে। তাইমন্ত্রে 
দেবতাকে জানান হইতেছে,হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাদী সকলেই 
আপনাকে জদয়ে ধারণ করিতে উদ্দোধিত হদ্। হ1হ] হহলেই অ।পনি তাহাদের জদয়ে 

চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা বর্দি নে ভাবে হঙ্গ্রাণিত হর, তবেই তাহ।রা 'আপনাকে 

জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে । নষ্ট ঘঙ্কের খিতীয়াংশে এই আকাক্ষ। প্রকাশ পাইয়াছে 

বলিয়াই আমর মনে কর্সি। 

এ ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাব আরও একটু পরিুট হহয়াছে। যেমন বল! হইল, 

প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক ) এই 'অংণে তেমনি জানান হইণ,_সে তো আপনারই 
অনুগ্রহ ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাঁহাঁর৷ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ 

হইবে!” তাই প্রার্থনা হইয়ছে,_-“আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন কিরূপে? 

শুদ্ধসত্বদাীনে- তাহাদের হৃদয়ে সন্ভাব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিগ়্াই আছে! অজ্ঞানাবরণ 
তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়।ছে ! সুতরাং তাহারা ঘা্দ জীবন লাভ না করিল ; 

তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীখিত করিবে? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র 

নাই! সে আনার অন্তের চৈতগ্ত-সম্পাদন করিবে কি প্রকীরে ? তুমি যদি দয়া করিয়া 

অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না! কর, তাহার তোমার হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না! ফাহ। 

হইলে, তাহারও যেমন জীবিত থাকিয়ীও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তন্্রপ 
হইবে। তাই প্রীর্থনা,_-'জ্ঞানকিরণ-সাহ!ধ্যে, শুদ্ধসত্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রীণিগণ সংপথে 

গমন করুক) তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা 
নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে । ধষ্ঠ মন্ত্রে 
অংশদ্ধয়ে এইরূপ পারস্পারিক সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অন্তের জীবনলাভ, 
একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু_ইহার তাংপর্ন্য-_সন্তীবাহরণে শুদ্বসত্সঞ্চয়েই ভগবৎপ্রাপ্তি, 
আর অসন্মার্গগমনে নিরয়কুপে নিমগ্ন হওয়।ই মৃত্যু । এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত। 

অন্ুব!কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মত- 

পার্থক্য ঘটে নাই। তবে ছুই এক স্থলে ছুই একটা শব্দের ব্যাথ্যায় ও ভাবংগ্রহণে কিঞ্চিৎ 
মততেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, 
তখসহ সামঞ্জন্ত রক্ষা-কম্পেই মেই মত-বিরোধের সুচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও 
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অধিকতর পরিষ্কট হইয়াছে । কি কি বিষয়ে আমরা ভাঘ্যকাঁক্বের সহিত একমত হইতে 
পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চতাব পরিব্যক্ত হইতেছে, পরবর্তী আলোচনার 
আমরা বখাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। 

দ্বিতীয় ও তৃতীর় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অগ্তদিকে 
তেমনি আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রঘয়ে ভগবানের এক একটী গুণ-বিশেষণের সহিত 

সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আন্মোদ্বোধনার ভাৰ প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষৈত্রে 
তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন-এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি । 

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নিগুণ, তিনি গুণাতীত। তাহাতে পরম্পরবিরোধী 

নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,_-এ সকলৈর 

উদ্দে্ত কি? কিন্ত একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,--এ সকল 
গুপ-বিশেষণেরও তাৎপর্য আছে। তাহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তত্ভাবে ভাবান্িত হইতে 

হইবে, তদগুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাহার নিকট পৌছিতে পারিবে! যদি 
গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যর্দি কর্ধই না করিলে, 

কর্মাতীতে উপনীত হইবে-_-কিসের সাহায্যে ? তাহার কর্ম দেখিয়া কর্ম করিতে শিখ, তীহার 

গুণ-বিশেষণ দেখিয়। গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের  সন্নিকর্ষ লাভ 

করিবে! তাঁই ভগবান বলিয়াছেন-প্বিষয়ান্ ধ্যা়তশ্চিত্বং বিষয়েযু বিষজ্জতে। 
মামন্থন্নরতশ্চিন্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৮  অর্থাং-- বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মামু 

বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুন্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া 

থাকে । জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্থৃতি অনুশ্বরণ কন্সিতে 

উপদেশ দেওয় হয়, তাহার কারণ অন্ত আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্ত,_-তাহার সেই 
রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্দপে রূপাম্বিত, তদ্গুণে গুণনান্বিত, তণ্তাবে ভাবান্বিত এবং 

তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যাঁয়। এই উদ্দেশ্েই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিব্ধি বিশেষণে প্রায়ই 

দপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণের সমাবেশ আছে, তধিষন্নের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা! ব্যক্ত করিতেছি। পূর্বেই ঘলিরাছি,.. 
অরূপে রূপের, গুণাতীত নিগুণে গুণের আরোপ, সে কেবল--তদ্রপে রূপান্িত, তদগুণে 

গুণান্বিত হইবার জন্য । উদ্দেশ্ত,_-সেই রূপ ভাঁবিতে ভাঁবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য “কীর্তন 

করিতে করিতে, জগঘ্বাসী যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। ততিম্ন, অরূপ খিনি--ধিশ্বপপ 

ধিনি, তাহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পানে ?--না, সস্তব হয়? 

মন্ত্রে ভগবানকে “অভিপ্রিয়ং, অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের" প্রীতি- 

স্থানীয় বাঁ সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হুইয়াছে। ভগবান যে সকলেরই জ্রীতির সামগ্রী 

»-তিনি যে সকলেরই প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষষ্তাবে ধুঝাইতে 'হয় ম!। 'তবে, "প্রশ্ন 

,উঠিতে পারে)-বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ বিশেষণে সার্থকতা কি? সে সার্ধককতা এই যে. 
যে. গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে ওণাদিত হইয়া বিশ্ববাসী ভীতিসাগশিত্রী 

রুষ-যনুর্ব্দ--৬২ 
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হও,--তুমিও তাঁহার সায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের গ্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের 
প্রতি প্রীতিসম্পর্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তীহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হইবে । তখন তিনি দ্বয়ংই তোমার প্রত কুপ।পরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক 

বিশেষণেরই সার্থকতা আছে। 
তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত “হিরণ্যপাণি* বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার এ 

পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,--'হিরণ্যং পাণৌ যন্ত সৌবর্ণাভরণবুক্কো হস্ত£ অর্থাৎ বাহার 
হন্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্ক।র খিছ্ভম(ন্। “হিরণ্যপাণিঃ, পদের এ অর্থে ভগবানের 

কি গুগ-মাহাক্স্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা 

পূর্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার এ পদে ল্ঞ।নপ্রদঃ, যদ্বা-_“হ্রণ্যবৎ জ্ঞানধনগ্রদানায় মুক্তহত্তঃ 
অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । উহাতে ভাব হয় এই বে»-তিনি বেমন শ্রেষ্ঠ ধনদানে মুক্তহস্ত, 

তিনি যেমন দাতৃত্বশক্তিসম্পন্ন, তুঘিও সেরূপ হও। “নান্তি দানং পরে ধর্ম£--দানের 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর কিছুই নাই। স্ুতর!ং দ।নবর্্মীচরণে উদ্ধদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি 

তিনি, শ্রেষ্ঠধনদ।তা তিনি; তোমার সে দানধর্মানুষ্ঠ(নে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন 

হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, ধিনি থে গুণে গুণবান্, তিনি সেই গুণেরই আদর 
করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানশিদের আদর, যোদ্ধার নিকট বোদ্ধু-পুরুষের আদর, 
ধার্দ্িকের নিকট ধণ্মপরায়ণের আদর ঠহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,__ 

আমরা আমাদিগের দেবতাকে বা ভগব।নকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, 
আমাদিগেরও সেইরূপ বূপ-গুণ-বিশেধণ-প্রীপ্ির পক্ষে চেষ্টা করা কর্তব্য। কেন-না, তিনি 

যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন। নচে২্, সবিতা-দেবতা কি আর স্তববর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত 
প্রসারণ করিয়া আছেন ? তাহার বিতরথয় জুবর্ণ__কি এ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! সে 

নুবর্ণ_জ্ঞানরূপ সুবর্ণ । মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য 
জ্ঞান-রত্ব লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না৷ । ভগবানকে মানুষভাবে 

দেখিতে গেলে, তিনি মানুষভাবে প্রকটিভ হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি-ধন দান করেন। 

কিন্তু তাহাকে যখন দেবরূপে দর্শনে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য রত্ব লইয়া তোমার 
নিকট উপস্থিত হইবেন। সংসার-সমৃদ্র উত্তরণের পক্ষে জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আর ছুইটা বিশেষণ-পদ আছে--"কবিক্রতুং ও 'সুক্রতুঃ। উভয়ই 
একই ভাব প্রকাশ করে। প্র দুই পদে ভগবানের শোভন-কর্শ-সামণ্যের বিষয় প্রকাশ 

করিতেছে; অপিচ, তীহার প্রজ্ঞানম্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে । ভাষ্যকারের 

সহিত এ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞীন ভিন্ন 
কোনও কর্ণ বা অনুষ্ঠান সংপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদসৎবিচারশূন্ত 
হইয়! প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয় ; সুতরাং প্রতি পদেই তাহার পদ-স্খলন হুইয়৷ থাকে। 
জ্ঞান ভিন্ন কর্প সংপথে পরিচালিত হয় না-_সংকর্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জয্মে না। তাই 
পুর্ব্বোক্ত পদদয়ের সার্থকতা । ভগবান প্রজ্ঞান-স্বূপ--সৎকর্শ-মগ্ডিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, 
এখানকায় বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সংকর্মের অনুষ্ঠান 
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কর। জ্ঞানমিশ্রিত সংকর্মেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ--তিনি যেমন প্রজ্ঞানম্থরূপ, 

সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও) তিনি যেমন লৎকর্প-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সংকর্শপর হও। 

হও--জ্ঞানবান্, হও--সংকর্্মসসাধক ; সঞ্চয় কর-_জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর-_-সৎকর্ম। তাহা 

হইলে প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্শামপ্তিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে )'--তাহাতে 

তোমার গতিসুক্তির পথ সুগম হইয়া আমিবে। আমাদের মনে হয়, ষষ্ট অনুবাকের মন্ত্র 

সমূহে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত রহিম্নাছে। (১অইক--২প্রপাঠক--৬অমুবাক )। 

০০০০০ ০ 

সপ্তম? মন্ত্রঃ | 

( প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়; প্রপাঠকঃ। সগুমোহনুবাকঃ |) 

| | . | ূ | 

(১) দোমং তে ক্রীণাম্যর্জন্বন্তং “যৰবস্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাভিষাহ৬১। 

| | 

(২) শুক্রং তে শুজেণ ক্রীণামি চন্দ্র 

| | 
চন্দ্রেণামৃতমমূতেন সম্যন্তে গোঃ। 

(৩) অন্মে চক্জাণি। 

| | | | 
(৪) তপসম্তনুরসি প্রজাপতের্ববশস্তসম্থান্তে সহজঅপোষং 

পুষ্যন্ত্যাম্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি। 

| | | 

(৫) অস্মে তে বন্ধুম্মায়ি তে রায় শরস্তামূ। (৬) অন্মে জ্যোতিঃ। 

| 
(৭) সোমবিক্রযিণি তমো। 
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| | | 
(৮) যিত্রো ন এহি শুমিত্রধা ইন্দ্রন্টোরুম। বিশ 

ূ | 
দক্ষিণমুশনসশন্ত৬ স্যোনঃ ভ্োোন৬১। 

| | | | 
(৯) স্বান ভ্রাজাঙ্ঘরে বন্তরে হস্ত স্ৃহস্ত কৃশানবেতে 

| | | | 
বঃ সোমজযণ্ত।নক্ষধ্বং মা! বো দভন্ ॥ 

গা গং 
ধা 

পদ-পাঠঃ। 

| | ূ | ] 
(১) সোমম্। তে। ক্রীণামি। উর্জন্বস্তম। গয়স্স্তম। ীঘ্যাবস্তমিতি 

০০ জু 

| ] | 
বীধঃ-যম | অভিমাঁতিযাহমিত্যভিমাত--সাহস্। 

গু গর থা গড ও পা ভা 

| ূ 
(২) শুক্রম্। তে। শুক্রেণ। ক্রীণামি। চন্দ্রম। চন্রেণ। 

আটটার ৬ খা পয গু বারা জে গু 

| | 
অমৃতম। অমৃতেন। সম্যৎ। তে। গোঃ। 

| | 
(৩) অস্মে ইতি। চন্দ্রীণি। 

| | ৰ 
ভিকিীনটি তনুই। অসি। রসাপতেনিতি এপ | বর্ণট। তন্তাঃ। তে 

| | | 
সহতঅপোষমিতি সহজ-_পোষম্। পৃষ্যন্ত্যাঃ | চরমেণ। পশুনা। ক্রীণামি। 
ড় ? ৮ এ প্রচ এর খু সপ ভা সী 
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| | | | 
(৫) অন্মেইতি। ভে। বন্ধঃ। ময়ি। তে। রায়ঃ। অযস্তাম্। 

্পবাতা ম্থাা 
পপ থা রর জর 

| | | | | 

(৬) অন্মেইতি। জ্যোতিঃ। (৭) সোমবিক্রয়িণীতি সোম--বিক্রয্িণি। তমঃ। 

শত 
খহা৮০ ঝট খাটি ৩৮ 

পটে ৮ 

| ] | 

(৮) মিত্রঃ। নঃ। এতি। ইহি। লুমিতরধা উতি জুমিজ-ধাঃ। ইন্জা্ত। 
গু 

গা গর্জে 
গছ 

০০০ ওক 
০০০০ 

| | | 
উরুম। এতি। বিশ। দক্গিণম্। উশন্। উশন্তম। ভ্তোনঃ। ভ্টোনম্। 

| | ূ | 
(৯) স্বান। দাদ। অঙ্গারে। বগা হস্ত। সূহস্তেতি সু-ছস্ত। 

[ | | | | 

রুশানবিতি রশ--অনো। এহে। বক) সোমকররণা ইতি সোম ক্রয়ণাঃ। 
তু খারা আচ” হি চা ০ এ হটে 

তান। রঙ্গধবমূ। মা। বঃ। দন ॥ 
উহ ০ প্রচ 

এজ পাটি থা 

রি রা 
পা 

মর্ম(নসারিণী-ব্যাখ্যা। 

১1 (ক) হে মম মনঃ ('আান্সসপ্ষোধন )! ভে? (তিৰ কল্যাণায় ) “উক্জন্বস্তধ ( ব্লগ্রীণ- 

প্রদ্ং ) পপয়স্বত্তং (জানদায়কং, 'অমৃতগ্রদং ইতি ভাবঃ) বৌর্ধবস্তধ ( কর্ম্মশক্কিদায়কং ) 

অভিমাতিযাহণ (পাপরূপন্ত বৈরিণ? হস্তারং, অন্তঃশক্রনাশকং ইতি ভাবঃ) “সোমং' ( শুদ্ধ- 

সন্বং) কক্রীণামি (ক্রীতং করেমি, হৃদি এরতিষ্ঠাপধাঁমি ইতি ভাবঃ )। 

(খ) হে মম মনঃ! ণতে' (তব কল্যাণার ) শুক্রং ( তেজযন্বরূপং জ্যোতির্শায়ং সং" 

স্বরূপং বা শুদ্ধসত্ত্ং ইতি ভাবঃ) “শুক্রেণ ( তেন, জ্ঞানেন, যদ্বা- শুদ্ধলত্েন সত্যেন বা) 

ক্রীণামি (হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি উতি ভানঃ)। চন ( আহলাদকং, পরমানন্দদায়কং, 

কমনীয়ং বা শুদ্ধসত্বং ইত্ার্থঃ) “চন্দেণ ( কমণীয়েন শুদ্ধসন্বেন, যদ্বা-_-পরমানন্দদায়কেন 

ভক্তিপ্রবাহেণ ইতি ভাবঃ) ক্রীণামি-_হৃদি প্রতিষ্াপয়ানি ইতি শেষঃ। তথা, “অমৃতং' 

(অক্ষরং, ক্ষয়রহিত শুদ্রসবং ) “অমৃতেন” (ক্ষয়রহিতেন সৎকর্ম প্রভাবেন তক্তিপ্রভাবেন চ 

ইতি তাঁবঃ) ক্রীণ।ণি-_হদি প্রতিষ্টাপয়ামি ইতি শেষ । সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদোধকশ্চ অয়ং 

মন্ঃ। অক্ষরদব্যয়ং তং ভগবস্তং ভ্ঞানভক্তিবিমিশ্রেণ শুদ্ধসববেন সৎকর্ণা চ ্রাপ্তবাং। অতঃ 

তদনুগ্রহলাভায় শুদ্বসরসঞ্চয়ং সংকর্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্তব্য উত্তি ভাঁবঃ| ্ 
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গে) ছে শুদ্ধসত্বন্বরূপ দেব! তে, (তব সন্বন্ধি) "গে(ঠ (গৌ, যৎ জানং) তৎ 
“সম্যৎ ( উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে ময়ি ইতি ভাবঃ তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ- হে 

দেব! তব হি প্রজ্ঞানাধারঃ। কৃপয়! তন অনস্তঙ্ঞানস্ত কণামাত্রমপি অন্মান্ প্রবচ্ছ ইত্যর্থঃ। 
২। হে গুদ্ধসন্বম্বরপ দেব! “অন্মে (অন্মজ্ ) চন্জাণি, (পরমানন্দদায়কানি শুদ্ধ- 

সত্বাদীনি ) তিঠতু ইত্যার্থঃ। অয়ং ভাবঃ-_হে দেব! ত্বংহি সঙ্ভাবাধারঃ; যে সম্াবাঃ ত্বয়ি 
বর্তন্তে তেষাং কিঞ্চদিপি অন্মান্ (প্রচ্ছ ইতার্থঃ। 

৩। (ক) হে শুদ্ধসন্ব! ত্বং তপসঃ (সংকর্দণঃ) যদা-_সৎকর্দপরায়ণন্ত জনন্ত ইত্যার্থঃ ) 
“তনূঃ, (আধাররূপঃ শরীরঃ, দদ্বা--শরীরনৎ অঙ্গী প্রধানস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) “অসি, 

(তবসি)। অয়ং ভাবঃ__তপসা সৎকর্ম গ্রভাব্ণ চ শুদ্ধসন্থঃ গ্রজায়তে। 
€ে) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ব ! হং গ্রজাপতেঃ (ভগবতঃ) বর্ণ; (আঁধাররূগঃ, অঙ্গীভূতঃ ) 

ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসব্ষেন সহ ভগবান চিরাবস্থিতঃ ইতি ভাবঃ। 
(গ) “তন্তা” ( তথাবিধস্ত ) “তে” (তব প্রসাদাৎ ইতি ভাবঃ) “সহজপোষং (সর্কেষাং 

পালনকার্ষ্যেঃ) পপুযন্তা» (পুষ্টঃ সন্) “চরমেণ (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) শুনা” (দর্শনেন, 

জ্ঞানেন ইতি ভাবঃ ) “ক্রীণামি” (ত্বাং অধিকরোমি ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ | শ্রেষ্টজ্ঞান- 
প্রভাবেন গুদ্ধসত্বং অধিগন্তব্যং। তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টি সাধিত; ভবতি তদহং করবাণি 

ইত্যেবং সন্ধক্সঃ। জ্নহিতপাপনং মম জীবনব্রতং ভবহব-ইতি ভাবঃ। 
অথবা, 

হে শুদ্ধসব | যতঃ ত্বাং চরমেন? (শ্রেষ্ঠেণ, উত্তমেন ) পণ্ুনা* ( দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থ;ঃ ) 

'ভ্রীণামি” (অধিকরোমি )) অতঃ ততিস্তাঃ' (তথাবিধস্ত ) “তে (তব প্রলাদাৎ ) “সহজ- 
পোষং (সর্কেষাং প।লনকার্দোঃ ) “পুষেয়ং, ( পুষ্টঃ ভূয়াসং_-অহমিতি শেষঃ)। 

(ঘ) হে শুদ্ধলন্ব! “তে (তব) ববন্ধুঃ' (মিত্ন্বরূপঃ ভগবান) “আঅক্ষে (অশ্মাঙ্গ ) ক্রীড়া- 

পরঃ ভবতু। তয় সহ অন্মাকং জ্দি বিরাঁজমানঃ ভব্তু ইতি ভাবঃ। 
(উ) তথা সতি হে শুদ্ধসত্তব! ণন্তে* (তব-সম্বন্ধি) “রায়? (পরমার্থরূপাণি ধনানি ) “মে? 

(মহাং) এআয়স্তাং (প্রযচ্ছস্তাং)। প্রীর্থনামুূলকোহয়ং মন্থঃ। শুদ্ধসত্বপ্রভাবেন বয়ং মৌক্ষ- 

ধনং প্রাপুয়াম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 

৪ ওুদ্ধসত্বস্ববূপ হে দেব! ত্বং অশ্মে (অক্সা্থ) জ্যোতিঃ (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ ) 

বিচ্ছুরয় ইতি শেষঃ| মন্ত্রোয়ং প্রার্থনামূলক | 
৫। অপিচ, “সোমবিক্রয়িণি' ( সপ্থাবপ্রতিবন্ধকেষু শত্রু ইতি ভাবঃ) “তম ( অজ্ঞানা- 

ন্বকাঁরং ) বিস্তারয় ত্বমিতি শেষঃ। অন্ধকারেণ তান্ আঁবরয় বিনাশয় চ ইতি ভাবঃ। 
৬। (ক) হে শুদ্বসত্বন্বূপ ভগবন্। ত্বং “লুমিত্রধ$ (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠং সুহৃৎ) 

ভতবসি ইতি শেষঃ। “মিত্রো। ন' (মিত্রভৃতঃ সহায়কঃ ইব) অথবা মিত্রঃ (মিত্রভৃতঃ জ্ঞান- 
জ্যোতিরপন্্ং) “নঃ, (অন্মান্ প্রতি, বদবা-_-অস্মাকং হবি ইতি ভাবঃ ) “এহি” ( আগচ্ছ, 
অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থ:, যদ্বা--অস্মান্ দীপয় জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামুলকোহসং 
মন্ত্র | ময়ি শুদ্ধসত্বঃ অবিচলিতঃ ভবু ইত্যেবং প্রার্থনা! অত্র বর্ততে। 



২ গ্রপাঠক, ৭ অনুবাক । ] কষ্ণ-যজ্র্বেদ-মন্ত্র | ৪৯৫ 

(থ) হে মম হন্সিহিত শুদ্ধসত্ব! “উশন, (তগবন্তং কাময়মান:, যদ্বা--ভগবতঃ গ্রীতি- 
হেতবঃ) “ম্তোন৮ (হ্থথহেতুভূতঃ, পরমন্থথনিদানঃ ) ত্বং ইন্রন্ত, ( ভগবতঃ-_অঙ্গীতৃতন্ত 
ইতি ভাবঃ ) “শস্তংঃ ( সুখন্বরূপং ) শ্তোনং ( পরমানন্দপ্রদং ) “দক্ষিণং ( বিশ্বস্ত আধাররূপং ) 

ণ্উরুং ( অনন্তং সত্বসমূদ্রং ইতি ভাবঃ ) “আঁবিশ” (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিত; ভব 
ইত্যর্থঃ)। আস্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্র । আত্মসন্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংস্চয়তে। 
ময়ি শুদ্ধসত্বেন সহ ভগবতঃ সন্মিলনং ভবতু ইতোবং আকাক্ষা অশ্মিন্ মন্ত্াংশে বর্ততে। 

৭। “ম্বন' (হে নাদরূপ !) শভ্রাজ (হে দীপ্রিমান্ স্বপ্রকাশ !) “অক্যারে? (হে 
গাপহারক !) বস্তারে (হে ধিশ্বপালক !) হহস্ত' (হে সদানন্দরূপ !) নম্থৃহস্ত” (হে শোডভন- 

কর্মকারিন্, সর্বান্ত পোষক ধারক বা!) “কশানো* (হে সর্কেমাং জীবনস্বরূপ 1) হে সপ্ত- 
দেবাঃ ! “বৰ (যূগং) “এতে? (পুরতঃ বর্মানাঃ, যদ্া-_-অন্মিন হৃদি প্রতিষ্িতাঃ) “সোম- 
ক্রয়াণাঃ (শুদ্ধলত্ত্ং ধাররিতুঃ উদ্বোধিতাঃ ইতি ক তিন্। (সৎকর্মসাধনসামর্থ্যান্ 

সপ্ভাবাদীন্ ইত্যর্থঃ) “রক্ষধ্বংত (পোধয়ন্তাং ) অপি, “বিঃ (যুয়ং) “মা দভন্। (মা হিংশিষ্ট, 
যদ্বা-অন্মান্ সৎসন্বন্ধটাত।ন্ মা! কুরুধব, যদ্বা _“মন্ম।ন্ পা ম1 গঙ্ছধবং )) অথবা “বঃ 

(বুষ্মান) “মা দভন্ঃ (না হিংসিষত--বোঁরণঃ ইতি যাবৎ? হে দেবাঃ! এবং কুরুত যেন 

অন্মকং রিপুশত্রবঃ বুষ্ঝ।ন্ হৃদয়াৎ 'অপসারফ্িতৃং ন শরু.বস্তি ঈতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহ্য়ং 

গন্পঃ | হে দেবাঁঃ! এবং বিদধনং যেন মন্রি সৎকর্মসীমর্থয।ঃ সদাবাদয়শ্চ অবিচলিতাঃ 

তিষ্টন্ত। তেনাহং ভগবন্তং প্রীপ্পোমীতি ভাবঃ)। (১অষ্টক-_২প্রপাঠক--গঅন্গবাক )। 
০ টা 

০ 

ব্গানুবাদ। 

১। (ক) হে আমার মন (আজ্মসন্বোধন )! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত 

বলপ্রাণপ্রদ, জ্ঞানদায়ুক অর্থাৎ অযৃতপ্রদ, কন্মশক্তিদায়ক এবং পাপরুপ 

অন্তঃশক্রর হন্তারক শুদ্ধসত্্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। 
(খ)ট হে আমার মন! তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তেজঃম্বরূপ 

জ্যোতির্ময় অথব। সংস্বরূপ শুদ্ধসত্বকে তেজের ব৷ জ্ঞানের সাহায্যে অথবা 

শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার! হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; পরমানন্দদাঁয়ক বা কমনীয় শুদ্ধ- 

সত্্কে কমনীয় শুদ্ধসত্তবের দ্বার অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক ভর্তি-প্রবাহের দ্বার! 

হৃদয়ে প্রতিঠিত করি; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত শুদ্ধসত্বকে ক্ষযুরহিত 

সৎকর্ম প্রভাবে বা ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। 

(মন্ত্রটা সম্বপ্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনাসুচক। ভাব এই যে,_-অক্ষর 
অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্বের বা সতকর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। অতএব সেই শুদ্ধসত্ু স্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে 

হইলে শুদ্ধসত্বঞ্চয় এবং সৎকর্ানুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য )। 



৪৯৬ ঘজুর্বেবেদ-সংহিত। | [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

(গ) হে শুদ্ধসত্তস্বরূপ দেব! আপনার সন্বন্ধি যে জ্ঞান সেই জ্ঞান 
আমাতে অবস্থিত হউক| (ভাব এই যে,_হে দেব! আপনি 

প্রজ্ঞানাধার। কৃপাপূর্বক আপনার অনন্ত প্রজ্ঞনের কণামাত্রও আমাদিগকে 
প্রদান করুন )। 

২। শুদ্ধসত্বত্বরূপ হে দেব! (আপনার সমন্বন্ধি) পরমানন্দদায়ক 

সস্ভাঁবসমূহ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক । (ভাব এই যে-_হে দেব! 
আপনি সন্ভাবের আধার! আপনাতে ঘে সকল সন্ভাব বিদ্বমান আছে, 

তাহাঁদিগের কিঞ্চিৎ আম(দিগকে প্রদান করুন )। 

৩। (ক) হে শুদ্ধসন্তব! আপনি সৎকন্মের অথবা সৎকন্মপরায়ণ 

জনের আধাররূপ অথব। শরারবহ অঙ্গা অর্থাৎ প্রধানম্থানীয হয়েন। 

( ভাব এই যে--তপঃপ্রভাবে সৎকম্মের দ্বার। শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয় )! 

(খ)ট অপিচ হে শুদ্ধসত্্ব! আ।পনি ভগবানের আধার স্বরূপ অথবা 

শরীরবৎ অঙ্গীভূত হয়েন। ভাব এই ঘে--ভগবান শুদ্ধসত্বে চির অবস্থিত )। 
(গ) তথাবিধ অপনর প্রসারে মংসারের লোকসকলের পালন কার্য্যের 

দ্বার পরিপুষ্ট হইয়৷ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইয়া! শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যেন 
আপনাকে অধিগত করিতে পারি। (ভাব এই যে,__শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের দ্বারাই 
শুদ্ধসত্। অধিগত হয়। তদ্ছার৷ বাহাতে বিশ্ববাদিগণের পরিপুষ্টি সাধিত 
হয়, আমি তাহাঁই করিব; অর্থাৎ জনহিতসাধন যেন আমার জীবনের 
একমাত্র ব্রত মধ্যে গণ্য হয় )। 

অথবা, 

হে শুদ্ধসভ। ! আপনি বহু আয়াসে অধিগত হয়েন; আপনার সাহায্যে 

আমি সংসারের লোকসকলের পালন-কার্ধ্যে যেন পরিপুষ্ট অর্থাৎ শষ্ঠ 
লোকপালক হইতে পারি। 

(ঘ) হে গুদ্ধসত্্ব! আপনার মিত্রত্বরূপ সেই ভগবান আমাদিগের মধ্যে 

জীড়াপর হউন; অর্থাৎ--আপনার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়। 
ধ্রাজমান রহুন। 

(ও) তাহা হইলে, হে শুদ্ধসত্ব! আপনার সম্বন্ধি অর্থাৎ আপনাতে থে 
গরমার্থরূপ ধন আছে, তাহা! আমাকে প্রদান করুন। মন্ত্রী প্রার্থনা 
মুলক । শুদ্বস্ত্-প্রভাবে আমর! যেন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই )। 
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৬। হে শুদ্ধসত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ 
বিচ্ছুরণ করুন। 

৭1 অপিচ, সন্তাবপ্রতিবন্ধক শক্রগণের মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার 
করুন; অর্থাৎ অন্ধকারে আরৃত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন। 

৮ (ক) হে শুদ্ধসত্বন্যরূপ ভগবন্! আপনি স্থমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থহৎ 
হয়েন। মিত্রভৃত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন ; অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ 
ব্ূপে আপনি আগমন করুন ) অথব৷ জ্ঞানজ্যোতীরূপে আপনি আমাদিগের 
প্রতি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ ছার! 

আমাদিগের হৃদয় আলোকিত করুন । (ন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা-_ 
আমাতে শুদ্ধসত্ু। অবিচলিত হউক )1 

(খ) হে হন্গিহিত শুদ্ধসত্, ! ভগবানের কামনাপরায়ণ অথবা ভগবানের 
গ্রীতিপ্রদ হৃখহেভৃত অর্থাৎ পরমহ্ৃখনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভৃত স্ুখ- 
স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধারম্বরূপ অনস্তসত্ব-সমুদ্রে প্রবেশ কর, 
অর্থাৎ অনন্তসভ্ত-সমুদ্রে মিশিয়া যাও। (মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর আত্ম- 
সম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে । ভাব এই যে,_-আমাতে শুদ্ধদতের 
সহিত ভগবানের সম্মিলন ঘটুক )। 

৯। হে নাদরূপ! হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ ! হে পাপহারক ! হে বিশ্ব 

পালক ! হে সদানন্দরূপ ! হে সকলের পোষক ! হে সকলের জীবন অথব! 

আত্মোকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ ! হে আপনারা সপগ্তদেবগণ ! আপনার 

সম্মুখে বর্তমান অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সোমক্রয় জন্য আনীত 
অর্থাৎ শুদ্ধসভ্ব-ধারণে উদ্বোধিত, সতকর্মসামর্থ্যকে বা সন্ভাবাদিকে পোষণ 
করুন (রক্ষা করুন); অপিচ, আপনারা আমাদিগকে হিংসা! করিবেন ন! 
অর্থাৎ আমাদিগকে সৎসন্বন্ধচ্যুত করিবেন না, অথব! আমার্দিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবেন না । অথব। শক্রগণ যেন আপনাঁদিগকে হিংসা না করে, 

অর্থাৎ হে দেবগণ ! আগ্ননারা এমন করুন, _-আমাদিগের হৃদয়ের অস্তঃ- 
শক্রগণ যেন আমাদিগের হৃদয় হইতে আপনাদ্দিগকে অপসারিত করিতে 
সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই যে,_হে দেবগণ ! 
আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সৎকন্ম সামর্থ্য সকল এবং সন্ভাব- 

কৃষণ-যজুর্ব্বদ--.৬৩ 
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সমূহ অবিচলিত থাকে; তাহাতেই আমি শুদ্ধত্তরূপ ভগবানকে 

প্রাপ্ত হইব। (১ অন্টক-_২ প্রপাঠক--৭ অনুবাক ) ॥ 
ক রঃ 

রী 

মন্্রভাষং ( সায়ণাচাধ্যকতং )। 

মষ্ঠেহঘুণাকে য়ায় সোমস্তোন্মনমুক্তং | সণ্তমে লব্বাবনরঃ ক্রয়োহ ভিধীয়তে। 

১। গপসোনং তে ভ্রীণাম্ক্ষম্বস্তং পয়ম্বস্তং বীর্ধা।বস্তমভিমাতিষাই৬.। ২। শুক্রং 

তে শুক্রেণ আাণানি চত্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমঘুতেন সম্যন্তে গোঃ1৮- বৌধায়ন:--"অথৈনং 

সংহিরণ্যেন পণতে সোনং তে ক্রীণাম্যুঙ্জব্বত্তং পয়ন্বস্তং বীর্যাবস্তমতিশাতিষাই৬. শুক্রং 

তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণ[মূতমমুতেন সম্যন্তে গে।রিতি” ইতি । আপত্তন্থে। 

মন্ত্রতেদমাহ-__“সোমবিক্রয়িণে পাজানং 'প্রদায় পণতে সোমবিক্রয়িন্ ক্রয়স্তে সোনা৩ ইতি ক্রথ্য 
ইতীতরঃ প্রত্যাহ সোমং তে আীণামুঞ্জস্বস্তশিত্যুক্তা-কলয়া তে ক্রীণ।নীত্যেবমাহ ভূরো ব| অতঃ 
সৌনো রাজার্থতাতি সর্কেষু পণনেধু সোমবিক্রয়ী প্রত্যাহ সম্পদ গবা তে ক্রীণানীত্যন্ততঃ 

শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রাণাঁণাতি জপিত্বা হিরণ্যেন ক্রীণাতি”” ইতি । হে সোমবিক্রয়ি্নহং তবদীয়ং 

সোমং ক্রীণাম। কীদৃশং। উজ্জন্বস্তং শ।রীরবলপ্রদং, পয়ন্বন্তং প্রভৃতরসোপেতং, বীর্ধযাবস্ত- 

মিন্রিয়পাটবহেতুং। অভিমাতিষাহং পাপরূপত্ত বৈরিণে। হস্তারং | শুক্রচন্ত্রামুতশব্দৈরভিধেয়া- 

নৈজঃন্থখাবিনাশাস্ত্দীয়সোমেহস্মদীয়হিরণ্যে চ সমাঃ। অতো হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামি। ন 

কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ববং দত্তং ত্মাত্বব 
হিরণ্যলাভোইধিকঃ ॥ 

৩। “অন্মে চন্দ্রাণি।৮ _ কল্প-_-“অন্মে চক্ত্রাণীতি সোমবিক্রয়িণো হিরণ্যমপাদত্তে” ইতি । 

অশ্মান্বেব হিরণা(ন চন্ত্রাণি তিষ্স্ত । বহুবচনং ব্যত্যয়েন দ্রষ্টব্যং ॥ 

৪-৫| “তপসম্তন্ুরদি প্রজীপতের্বণন্তস্তান্তে সহঅপোষং পুত্যস্ত্যাশ্চরমেণ পুন 

ক্রীণাম্যন্মে তে বন্ধুদ্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্।৮-_শৌশায়নঃ--“অখৈনং প্রাচীনগ্রীবয়াইজয়া পণতে 

তপসম্তনূরদি গ্রজীপতের্বর্ণন্তস্তান্তে সহঅ্পোষং পুষ্যস্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামীতি অস্মে তে 
বন্ধরিতি যজমানমীক্ষতে ময়ি তে বায়ঃ শ্রয়স্তামিত্যাহ্ধণানং” ইতি । আপন্তম্বস্তেকমন্ত্রতামাহ-_. 

“তপসন্তনুরপীঠি জপিত্বাংজয়! ক্রাণামি” ইতি। হেহজে ত্বং তপসঃ পুণ্যস্ত শরীরমসি। 

যজ্ঞনিষ্পাদকম্ত সোমস্ত ছ্যলোকে ত্বষৈবাবরদ্ধত্বাৎ। বর্টত ইতি বর্ণো দেহঃ প্রজাপতে- 

ব্বর্ণোহসি প্রজাপঠিবৎ সর্বদেবাত্বকত্বাৎ। তঙ্টৌপানুবাক্যকাণ্ড আয্মাতং__“স। বা এষা 

সর্বদেবত্যা যদজা” ইতি। কিং চ ত্বমপত্যপরম্পরয়া সহত্রসংখ্যাতং পুষ্যসি। তাদৃষ্তান্তব 

সম্বন্ধিনা চরমেণ সহঅতমেন পশতন! সোমং ক্রীণ।মি ন তু ত্বয়া। অহং তব বদ্ধুত্বৎসম্পা্দিতশ্ত 

সোমন্ত কর্মণি প্রবৃত্বত্বানমক়ি ত্বদীয়াস্তপত্যরূপাঁণি ধনান্বতিষ্ঠস্তাং ॥ মন্ত্ান্যাচিখ্যান্থরাদাবনভিমতং 

নিরারৃত্য স্বাভিমতং পণনমন্ত্রমুৎপাগ্ভ বিনিষুড্ক্তে-_গ্যৎকলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি 
পণেতাগোতঅর্থ৬, সোমং কুর্্যাদগোঅর্থং যজমাননগৌঅর্থমধ্বধুযুং গোস্ত মহিমানং নাব তিরেদগব। 
তে জ্রীগানীত্যেব প্রয়াদেগাঅর্থমেব পৌমং করোতি গস যমানং গোর্ধনধবঠ্যং ন 
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গোর্বহিমানমব তিরতি” (সং কা*৬ গ্রণ১ অন: ) কলাহরাদপ্যল্লো ষঃ কো২পাবয়বুলেশঃ । 
কলয়া শফেন বা পণেন দোমত্রয়ং স্তাৎ। সোমো গোক্পং মূল্যং নার্থতি। যজমানস্তদ্দাতুং ন 
শকেতি। অধ্বধ্যশ্চ ন দাপয়তীত্যেবং লোমধজমানাধবর্য্যবো গোঅর্থরহিতা ইতি দৌমত্রয়ং। 

কিং চ মোমে!। গোমুল্য ইত্যুক্তে গেন্ম(হমাহধিকে। ভবেৎ। তং নাবজানীয়াৎ। পরমতে 

ত্বসাববজ্ঞাতো ভবেৎ। গব| তে ক্রীণানীত্যনেন মন্ত্রেণ সর্বং সমাহিতং ভবতি ॥ যথেয়ং 

সোমক্রয়ণী গৌন্তঘৈবাজাদীনি নব দ্রব্যাণি ক্রয়দাধনানি ক্রমেণ বিধত্তে--“অজয়া ভ্রীণাতি 
সতপসমেবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্েন ক্রীণাতি সশুক্রমেবৈনং ক্রীণাতি ধেস্! ক্রীণাতি সাশিরমেবৈনং 
ক্রীণাত্যুষভেণ ক্রীণাতি সেন্্রমেবৈনং ক্রীণাত্যনডুহা ক্রীণাতি বহ্ির্বা অনডরন্বহকিনৈব বন্ধি যজ্ঞন্ত 
ক্রীণাতি মিথুনাভ্যাং ক্রীণাতি মিথুনস্তাবরুদ্ধ্যে বাসসা ক্রীণাতি সর্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ধাভ্য 
এবৈনং দেবতাভ্যঃ ক্রীণাঁতি দশ সম্পন্তস্তে দক্ষাক্ষরা বিরাঁডন্নং বিরাড্বির1জৈবান্নাগ্ধমব, 
রুন্ধে” ( নংৎ কৎ ৬ গ্রাথ ১ অণ ১০ ) ইতি। 

তপসস্তনূরসীত্যুক্তত্বাদজয়! ক্রাতন্ত সোমস্ত সতপন্থং। এবমুক্তরত্রাপি যোজ্যং। সাশিরং 

দধ্যাদিগোরসোপেতং, সেন্দ্রমিত্রিয়বদ্ধকং বহ্ির্ববাহকঃ, যক্ঞন্ত বহি যজ্ঞনির্বাহকং সোমং। 

মিথুনাভ্যাং বতসতরে! বৎসতরী চেত্যেতাভ্যাং মিথুনাবয়বাভ্যাং ধেনোঃ সবৎসায়৷ বিবঙ্গিত- 
ত্বাদ্দশদ্রব্যসম্পত্তিঃ ॥ মন্্ত্রয়ং স্পট্টার্থত্ববুদ্ধ্যোপেক্ষ্য চতুর্থমন্ত্স্তাভি প্রায়মাহ--“তপসম্তনূরগি 

প্রজাপতের্বর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধ্বধুযুনিহন্ুত আত্মনোহনাত্রঙ্কায়” (সং কাঁণ ৬ 
প্র“ ১ অ০ ১০) ইতি। তত্তেন মন্ত্রপাঠেন পশুভ্যো।হজাপ্রভৃতীগিহমনুতেহপলপতি। ন 

হজা পরমার্থত্তপমন্তনুর্ভবতি, নাপি গ্রজ।পতের্দর্ণো রূপং । তেনাপলাপেনাজোপচরিত! 

ভবতি। স চোপচারঃ স্বস্তাপরাধরাহিত্যায় ক্রিয়তে॥  পশৃপচারবেদনং প্রশংসতি-_ 

“গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশৃনাপ্পোতি য এবং বেদ” (সং কাঁণ ৬ প্র" ১ অ০ ১০) ইতি।, 

দত্তস্ত হিরণ্যস্ত পুনরাদানং বিবিৎসুছিরণ্যপ্রকাশকং দ্বিতীয়মন্্ং স্পষ্টার্থমপি পুনরমুসন্ধত্তে_ 
পশুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীত্যাহ যথাযন্ুরেবৈতৎ৮” (সংৎ কাণ ৬ প্রৎ ১ অণ ১০) ইতি ॥ 

পুনরাদ[নং বিধস্তে -ণ্দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণস্তদতীষহা! পুনরাহ্দদত কো হি 

তেজসা বিক্রেষ্তযত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণায়াততদভীষহা পুনরা দরদীত তেজ 

এবাহত্বন্ধত্তে” (সং কাণ ৬ প্রণ্ ১ অত ১০) ইতি। অভীষহা বলাৎকারেণ। কে! 

হীত্যদির্দেবাভিপ্রায়ঃ ॥ 
৬। প্অশ্মে জ্যোতিঃ।”- কল্পঃ-ণ্অদ্মে জ্যোতিরিতি শুক্লামূর্ণান্তকাং যজমানায় 

প্রফচ্ছতি তাং কালে দশাপবিত্রস্ত নাভিং কুরুতে” ইতি। অবিলোমভিগনির্িতস্তস্রণাস্তকা। 
সা চ শুক্লা জ্যোতিংস্বব্ূপা তজ্ঞ্যোতিরম্মীস্ববতিষ্ঠতাং ॥ | 

৭। *“সোমবিক্রত্নিণি তমঃ1”--কল্পঃ “কৃষ্ণামূর্ণাস্তকামদ্ডিঃ ক্লেদকিত্থেরমহ৬, সর্পাণাং দন্দ- 

শৃকানাং গ্রীবা উপগ্রন্থামীতুপগ্রগ্য সোমবিক্রপ্নিপং বিধ্যতি সোমবিক্ররিণি তম ইডি” ইতি ॥ 

ন্রবয়ং ব্যাচষ্টে__“অন্মে জ্যোতিঃ সৌমবিক্রগ্িণি তম ইত্যাহ জ্যোতিরেব যজমানে দধাতি 
তমসা সৌমবিক্রয্িণম্পন্তি” (সং* কা ৬ প্র“ ১ অন ১০) ইতি ॥ বিপক্ষে বাধপুরঃসরং 
গ্রথনমন্ত্রমুৎপ|দয়তি --*্যদস্ুপপ্রধ্য হন্তাদন্দশৃকান্তা&, সমা৮, সর্প।ঃ স্থ্যরিদমহ্, সর্পাণাং . 
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ধনশুকুলাং গ্রীবা উপ গ্রণামীত্যাহাদন্দশৃকান্তা/, সমা৮. সর্পা ভবস্তি তমসা সোমবিক্ররিণং 
বিধ্যতি” ( সং" কা* ৬ প্র“ ১ অ* ১০) ইতি। কৃষ্ণয়া বিধ্যেং। তাং সমাং তং সংবৎসরং 

ক্কংক্গং। ইদমহ্মিত্যাদিমন্ত্রেণ সপর্দংশস্ত পরিহারঃ ॥ 
৮1 “মিত্রো ন এহি সমিত্রধা ইন্্রন্তোরুমা বিশ দক্ষিণমুশরশস্ত৮, স্তোনঃ ভ্তোনস্।”-- 

কল্প*--“কৌৎসাদ্রাজানমাদত্তে মিত্র ন এহি সুমিত্রধা ইতি তং যজমানত্যোরৌ দক্ষিণত 
আসাদয়তি ইন্্রন্তোরুমাবিশ দক্ষিণমুশর্শস্ত৬. স্তোনঃ ভ্তোনমিতি” ইতি। শোভনং মিত্রং 
সোমরূপং যন্ত যজমানন্ত স যজমানঃ সুমিত্রস্তং দধাতি পোষয়তীতি সুমিত্রধাঃ। হে সোম 
হুমিত্রধান্বমপ্মীকং মিত্রঃ প্রিয় ভূত্বা সমাগচ্ছ। হে সৌম, ইন্তরন্ত বজমানন্ত দক্ষিণমূরুমাবিশ | 
কীদৃশং, উশস্তং কাময়মানং স্তোনং সুখকরং। ত্বমপি তাদৃশঃ ॥ 

৯। গন্বান ভ্রাজাজ্ঘ।রে বস্তারে হস্ত সুহস্ত কশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণান্তান্ রক্ষধ্বং মা 

বো দভন্।৮-_কল্প*--"অথ সোমক্রয়ণাননুদিশতি ম্বান ভ্রাজাজ্ঘারে বস্তারে হস্ত সুহত্ত 
কশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান,ক্ষধবং মা বো! দভনিতি" ইতি । স্বানাদয়ঃ সোমরক্ষকাঃ | 

সোমঃ ত্রীয়তে বৈর্গবাদিভিস্তে সোমক্রয়ণাঃ | হে স্বানাদয়ন্তান্ সোমক্রয়ণান্ পালয়ত। কে২পি 
বৈরিণে যুন্বান্সা হিংসিধত। অত্র মূল্যভূতান্ সোমক্রয়ণাননুদিগ্ত প্রশ্চাৎসোমস্বীকারো যুজ্জঃ। 

অতোহর্থক্রমেণ মিব্রো নঃ ইন্দ্রশ্টোরুমিতি মন্্রয়মুপরিষ্টাদ্যাখ্যাম্ততে ॥ ইমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে__ 

“ম্বান ভ্রাজেত্যাহৈতে বা অমুশ্মিল্লে কে সোমমরক্ষস্তেভ্যোহধি সোমমাহহরন্” (সং কাণ ৬ 
প্রণ ১ অ* ১০) ইতি। অর্ধি অধিকং তং॥  বিপক্ষম্বপক্ষয়োর্দেষতৎসমাধানে 

দর্শয়তি--“যদেতেভ্যঃ নোমক্রয়ণায়ানু দিশেদক্রীতোহন্ত সোমঃ স্তান্নান্তৈতেহমুক্মিল্লেশকে সোম৬. 
রক্ষেযুর্ধদেতেত্যঃ সোমক্রয়ণাননুদিশতি ক্রীতোহস্ত সোমো ভবত্যেতেইস্তাসুক্ষিল্লেখকে সৌম৬. 
রক্ষ্তি” ( সংঘ কা ৬ প্র“ ১ অণ১*) ইতি। সোমং সোমবাগফলং ॥ অথ সোমস্বীকারত্য 
প্রাপ্তাবসরত্বান্ন্ত্রং ব্যাচষ্টে_-“বারুণে বৈ ক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো৷ মিত্রো ন এহি হুমিত্রধা ইত্যাহ 
শাস্তি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১৯ অ* ১১) ইতি। বন্ধনস্ত বরুণপাশরপত্বাভহ্যক্তঃ সোমে! 
বারণঃ। অতো! বরুণবৎ ক্র,রত্বপ্রাপ্তো তচ্ছান্তয়ে মিত্রত্বং প্রতিপাদয়তি ॥ উরস্থানং পূর্ববাচার- 
প্রাপ্তমিত্যাহ _“ইন্দ্রস্টোরুমা! বিশ দক্ষিণমিত্যাহ দেবা বৈ ৬. সোমমক্রীণ্তমিনত্রস্তোরৌ দক্ষিণ 
আহসাদয়ন্রেষ খলু বা এতরহীন্দ্রো যো যজতে তন্লাদেবমাহ” ( সং" কাণ্৬ প্রণ্ ১ অণ ১১) 

ইতি। অত্র বিনিক্বোগসংগ্রহঃ--“সোমং জপে ক্রয়াৎ পূর্ববং শুক্র স্বর্ণেন তৎক্রয়ে। অন্মে 
স্বর্ণমপাদত্তে তপ জঅপ্যং ক্রয়েইজয়! ॥ ১॥ অস্মে জ্যে স্বামিনে দগ্চাঙ্ছুক্লামূর্ণাস্তকামথ। সোম 

বিধ্যেৎ কৃষ্য্োর্ণস্তকয়া৷ ক্রয়কারিণং ॥ ২ ॥ মিত্রঃ সোমমুপাদায়েন্্রস্তোরাবুপবেশয়েৎ। স্বান 
মূল্যানম্ৃদিশেদিমে মন্ত্রী নবোদিতাঃ ॥ ৩।৮ ইতি। 

অথ মীমাংসা । 

দ্বাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিত্তিতং--“ক্রয়ণেষু বিকল্প: স্তাৎ সাহিত্যং বাহগ্রিমো বতঃ। 
কার্যৈকামানতেল ণভাদ্দশোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ৮ ইতি ॥ 

অজয়! ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি ঝাপসা ক্রীণাতীত্যাদীনি বহনি, সোমক্রয়সাধনদ্রব্যাগ্যাম়া 
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তানি। তেধাং কার্্যৈক্যাদ্বিকল্প ইতি চেদ্মৈবং ৷ বহুভির্দ,ব্োর্বিক্রেতুরানতে: সৌলত্যাৎ 
দ্বশভিঃ ক্রীণাতীতি সংখ্যোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ ॥ অত্র সর্ধ্যাণি যজ,ংবি ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে রুষ্ণযন্ুর্েদীয়তৈ ত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোহগুবাকঃ ॥ ৭ ॥ 

কী নী 
৪ 

মন্ত্রর্-আলে'চন। | 
গা 

ষষ্ঠ অন্নবাকে ক্রয়ের নিমিত্ত সোমের ওজন-পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ; এক্ষণে এই সপ্তম 
অন্ুবাকের মন্ত্র-সমূহে হিরণ্য-বিনিময়ে সোম-্রয়-কার্ধ্য পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। 

ভাম্ানুক্রমণিকায় এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ অনুক্রমণে ভাম্বকার 

মন্ত্রের ষে অর্থ নিষফ্ষাশন করিয়াছেন, একে একে তাহার পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব বিবৃত করিতেছি । 

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রে সোম-বিক্রেতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে । তাহাকে সম্বোধন করিয় 

মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বল! হইতেছে,_-“হে সোম-বিক্রেত। ! আমি তোমার সোম ক্রয় করিব 

সেসোম কিরূপ? “উর্জস্বস্তং, অর্থাৎ শারীরবলপ্রদ, “পয়স্বস্তং অর্থাৎ প্রভৃতরসোপেত এবং 
“অভিমাতিষাহং' অর্থাৎ পাপ-রূপ বৈরিগণের হস্তা। শুক্র এবং চন্দ্র পদদ্ধয়ে অমৃত পদ্দের সহ- 

যোগে অবিনাণী তেজ এবং স্থখের কামনা করা হইয়াছে; আর ততন্দার| সোম-বিক্রেতাকে 

জানান হইয়াছে,তোমার সোম এবং আমার হিরণ্য উভয়ই তুল্য-মূল্য। অতএব, আমার 
এই হিরণ্য তোমার সোমকে কিনিতে সমর্থ। আমি তোমাকে কেবলমাত্র হিরণ্য প্রদান 

করিতেছি না; অধিকন্তু তোমাকে সমীচীন একটী গাভী পূর্বেই প্রন করিয়াছি ॥ 

অতএব, এখন তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করিতেছি, তাহা তোম।র অধিক লাভ বলিয় 

মনে করিবে ।” * ভাষ্যের ইহাই অভিমত। 

* শুরু-যনূর্বেদ-সংহিতায় প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে ভাষ্যকার মহীধর যে মন্তব্য 
প্রকাশ' করিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। মহীধরের মতে মন্ত্র সোম-ক্রয়কালে প্রধুক্ত 

হইয়া! থাকে । স্থবর্ণ গ্রহণ করিয়৷ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,--“হে 

সেম | দীপ্যমান্ তোমাকে দীপ্যমান্ হিরণের দ্বার ক্রয় করি। তুমি (সোম) কিন্ধপ? 
ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আহলাদকর, স্বাদুত্বে অমৃতের সমান” অতঃপর হিরগ্যের ছ্যতি ব্যাখ্যাত 

হইতেছে । কিরূপ হিরণ্য ? অর্থাৎ--জাহলাদকর, অগ্রি-সংযোগেও বিনাশরহিত । পরে যে 
হিরণ্ের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকল্পন করিবার 
বিধি। সুত্রে উক্ত হইয়াছে,---তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাণ্ডি-স্বীকার করিলে 
তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্ত “সম্যত্তে গোঁ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।, তাহাতে 
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দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাবে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহ অনুধাবন করুন । 
দ্বিতীয় মন্ত্র-অন্মে তে চন্ত্রাণি। সুত্রার্থে প্রকাশ,-যজমানে প্রত্যর্পিত যে গো-দ্রবা, 

তাথা পুনরায় যজমানসহ সোম-বিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। 
তাহাতে মন্্বের অর্থ হয্স,-“হে সোমবিক্রেতা ! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই 

সকল হির়ণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! আমাদিগে প্রতিষ্ঠিত হউক; অর্থাৎ, সোমমূল্যম্বরূপ তোমার 
গাভী তোমার থাকুক ; আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর। অতঃপর তৃতীয় 
মন্ত্র। অজ! বা ছাগকে পূর্বধুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রে 
অর্থ হয়/__“হে অজা! তুমি পুণ্যের দেহ হও |” দিবিস্থিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্য অজাকে 
গ্রহণ করিয়! গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি, তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন। 

এই জন্য অজার সর্বদেবত্ব ও পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ। অপিচ,_হে অজ! তুমি প্রজাপতির 
দেহ হও। প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজীও সেইরূপ সর্বদেবপ্রিয় |, অজাকে 

এইরূপ সম্বোধন করিয়া, সোম-সম্বৌধনে “চরমেণ পণুনা” প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। 
তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,হে সোম। উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু সধন্ধি অন্যান্ত সহত্র 

পশুর দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিতেছি। অর্থাৎ অন্যান্ত পণ্ুর দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ, কিন্তু 

তোমার নিজের দ্বারা নহে । অতএব তোমার বন্ধুত্ব প্রাপ্ত সোমের কর্মে গ্রবৃত্ত বলিয়া, তোমার 

প্রসাদে তোমার অপত্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা এবং পুত্রপশ্বাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইব । 
হে অজা! প্রঞ্জীপতি তপন্বরূপ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব, তুমি তাহার 
সেই রূপ। অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ।” এস্থলে ভাষ্যকার একটী উপাখ্যানের অব্তারণ! 

করিয়াছেন। সে উপাখ্যান-_ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ। অজ! বা ছাগী প্রতি বৎসর 

তিন বার করিয়া সম্তান উৎপাদন করে। সেই হেতু “প্রজাপতের্রর্ণত্বম্--শতিতে এইরূপ কথিত 

হয়। সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রপিদ্ধ। নেই 

সম্বোধন করিয়া পরে সোম-সম্বোধনে বলা হইতেছে, _ উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে 

ক্রয় কর! হইয়াছে। অতএব আমি তোমার প্রসারে সহস্র প্রীণীর পোষণক'রী ধনের দ্বার! 

পরিবর্ধিত হইব. + ভাষ্বের অর্থ এইরূপ। মন্ত্রসূছে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা_-কত 
জনকেই সম্বোধন কর! হইয়াছে; আবার কত তাবে কত প্রকার অর্থই অধাহার করা 
হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রমুহে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্িত হইয়াছে বটে) অথচ, তাহাতে 
কোনও উচ্চতাব পরিব্যস্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝ যায় না। 

কর্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রকযে্টার ভাষ্য-প্রণে।দিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, 
আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র সরল সহজবোধ্য 
হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে । কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য 

ধর মন্ত্রের অর্থ হয়,“হে সোমবিক্রেতা ! সোমমূল্য-ত্বূপ তোমাকে যাহ! প্রদান করিলাম, 
তবসন্বন্ধি সেই গো বা গাভী পুঅরার় ফজমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক । অর্থাৎ, কেবলমাত্র 

হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্ধু গাঁভীসমুহ _তে|মার হইবে না, 
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আমরা ভিল্নমত পরিপোষণ করি না) কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যার আমরা যে পঞ্থ! অবলদ্বন 

করিয়াছি, সেই পম্থার অনুসরণে আমর! ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি না। 

আমাদের মতে ভাষ্তের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ । আমরা 
এই মন্ত্রসমূছে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত 'মর্খাছুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও 
“বঙ্গান্ুবাদে” তাহ! পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমর! প্ররূপ ভাৰ পরিগ্রহ্ণ করিলাম, 
এক্ষণে আমরা তদ্দিষয় আলোচন! করিতেছি। 

আমর! মগ্ত্রের মধ্যে সোমবিক্রেতার বা অজার সম্বোধন-মুলক পদ খু'জিয়! পাইলাম না। 
মন্ত্রে পণ্ডনা” পদ আছে। সম্ভবতঃ “পশুনা+ পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার “অজ সন্বোধন-পদ অধ্যাহার 

করিয়াছেন । যাহ! হউক, আমর! মনে করি, মন্ত্রকমটা শুদ্ধসত্বস্বূপ ভগবানের এবং 

শুদ্ধপত্বের সব্বোধনে প্রযুক্ত । তাহাতে মন্ত্রসমূহে এক নহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। 

বৌধসৌকর্্যার্থে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুইটাকে আমর। কয়েকটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত 

করিয়াছি। শুদ্ধসত্বম্ব্ূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ষা প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে 

প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। যে শুদ্ধসত্বলাতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, যে শুদ্ধসথে 
কশ্মশক্তির পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে শুদ্ধসত্বে অন্তঃশক্র বিনষ্ট হয়, সেই শুদ্ধসত্ব-প্রাপ্তির বিষয়ই 
মন্ত্রের প্রথম।ংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সেই শুদ্ধলবের স্বরূপ বিবৃত বলিয়া! মনে করি। 

ভগবান্ জ্যোতিষ শুদ্ধসত্বস্বরূপ, তিনি চন্দ্রের স্তায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষয়- 

রহিত। তাহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সৎকর্ম দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্মল যে জান- 

জ্যেঁতি:, তাহাই “শুক্র” ; যাহ! বিশুদ্ধা ভন্তি-যাহাকে অনন্যা-ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দ- 

দ্ায়িনী; আবার যাহা সৎকর্মম--যে কর্ম সতস্বূপে নিয়োজিত, তাহাই অমুত--ক্ষয়রহিত। 

“কীত্তির্যস্ত সঃ জীবতি”-__-তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা । প্রথম মন্ত্রে তাই বল! হইল,-_. 

“যদি জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও ) তাহ! হইলে বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানের অধিকারী 

হও। যদ্দি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আননদার়িনী অনন্তা-ভক্তির 
অধিকারী হও। যদ্দি অক্ষয় পরব্রঞ্ধকে লাভ করিবার অভিল[ষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় 

সৎকর্্ম-সাঁধনে উদ্বুদ্ধ হও। সৎসাহায্যে সংকে পাওয়৷ যায়। শুদ্ধসত্ব সাহায্যেই শুদ্ধসত্ব- 
স্বরূপকে হৃদক়ে ধার করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ-_সজ জ্ঞানের গধিকারী হও; 

সাধন। কর-_অনন্তা! এ্কাস্তিকী-ভক্তির ; অনুষ্ঠান কর-_সৎকর্দের। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ব 
নঞ্চয়ে সমর্থ হইবে ) তাহা হইলেই শুদ্ধপত্বরূগী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ 

সন্ক্প - এইরূপ আস্মো দ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীযাংশে প্রকটিত বলিয়! মনে করি। ভগবানকে 

কেমন করিয়! পাইব, তাহাকে কি দিয্াা পূজা করিব, তাহাকে কি বলিরা ডাকিব, তাহাকে 

কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাজ্ষা--কে শিখাইয়! দিবে, কে জানাইয়! দিবে! মন্ত্র 

তাই অতয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,_কেন, ভাবনা! কিসের তোমার? তাহার যে স্বরূপ, 
সেই স্বরূপ দেখ; তাহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও। তিনি গুক্রং অর্থাৎ 
জ্যোতির্মর় শুদ্ধসত্ব; তীহাকে জ্যোতীরূপে দেখ, জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধসব সঞ্চয় 

কর) তাহা হইলেই তাহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি চন্ত্রং অর্থাৎ পরমাননদাম্বক। 
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প্রাণ খুলিয়া পেই আনন্দদরের প্রেদানদে নৃত্য কর, 'আননশ্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। 
তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর ক্ষর়রহিত ) অমৃতের দ্বারাই তাহাকে পাইতে হুইবে। ফলতঃ, 

“একটা আঅংলোকবর্কিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সি হয় ; আলোকই যেমন 

আলোকের জনগিতা) আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর ; সেইরূপ 
তগধালের সাহায্যেই তাহাকে পাওয়া যায়। তিনি যাহা বা যেরূপ, তাহার বা সেইরূপ 

, সাহায্যের দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়। তছিম্ন তাহার প্রাপ্তির আশা--ছুরাশ! মাত্র। 

ভাষ্যকার মগ্্ান্তর্গত “চন্দ্রংং এবং অমৃতং, পদদ্বয় “শুক্রং ও "ত্বাঃ পদের বিশেষণ-রূপে এবং 

চক্রে ও 'অমৃতেন+ পদদ্ব় "গুক্রেণ পদ্দের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্ত 
আমাদিগের অন্বয়েই ভাব অধিকতর পরিদ্কট হয় নাই কি? 

স্বিতীষষ এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মঞ্করে গ্রকাশ 
পাইয়াছে,_তগবানফে লীত করিতে হইলে, তাহার সহায়তায় তাহাকে পাইতে হইবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,_-হে দেব! প্রজ্ঞানম্বরপ আপনি, 

গরমানন্দদায়ক সপ্তাবাধার সংকর্স্বূপ আপনি। আপনি আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞানের 
কণানাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূগী সন্ভাবরাশির কিঞ্চিম্মাত্রও যেন প্রাপ্ত 
হই); আর তাচার সাহায্যে সৎকর্মসাধনে সংস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।, ভাষ্যকার 
গ্রথন মঞ্্রের "সন্যত্তে গৌঠ+ অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,-“হে সোমবিক্রয়িন! ন কেবলং 
হিরণাং তুভাং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পুর্বং দত্তং তন্মাত্তব হিরণ্য- 
লাতোইধিকঃ 1” অর্থাৎ--পুর্কে গাভী দিয়াছি; এক্ষণে ভিরণ্য দিতেছি ১ সুতরাং এই ছিরিণ্য 
€তামাকে অধিক দেওয়! হইল। শুর্লযভূর্কেদে মহীবর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি ব্যাথাপ্স বলিয়াছেন,--«গৌঃ সোমমুল্ত্বেন তুভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গৌঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য 
সগ্মে ধজমানে তিষ্ঠতু।” অর্থাৎ, _-“সোমের মুল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে । 
সে গাভী এখন তোমারই । তোমার সেই গাভী যজমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক ।” দ্বিতীয় 

মন্ত্রের (অন্মে তে চত্্াণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,--হে সোমবিক্রয়িন! তে 

চজ্জাণি তুত্যং দানি যাঁনি ছিরণ্যানি তান্থন্মে প্রত্যাবৃত্য তিঠস্থ, তব গৌরেব সোমমূল্যমন্ত 
হিন্নণ্যাণি মা! ভুবন্লিত্যর্থঃ অর্থাৎ-“তোমাকে যে হিরণ্য সোমমৃল্যপ্বরূপ প্রদান করা 

হইয়াছে, তৎসমুদায় আমারদিগের নিকট ফিরিয়া আসুক ; তোমার গাভী তোমারই থাকুক ।, 

ভাষ্যক।রের এবিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরস্ত উহাতে ক্রেতার অস্থির- 

চিত্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়। 

তৃতীয় মন্ত্রীকে আমরা পাঁচ অংশে বিতক্ত করিয়ছি। দার 
গুদ্ধসত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে । মন্ত্রের ক-চিহ্কিতে অংশে শুদ্ধসত্বকে সৎকর্ম্ের অঙ্গীভূত 
ৰলা হইয়াছে। বল| হইয়াছে-_“তপসন্তনূরসি+ | . যাগযজ্ঞতপশ্চারণ! প্রভৃতি সৎকর্দের দ্বারা 
গুদ্ধসন্ব জঞ্জাত হয়। হৃদয় নির্মল না হইলে, তস্তঃশক্রর বিনাশ না হইলে, সম্ভাবের সঞ্চার 
হয় না। সৎকর্ম সদমুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্বের উদয় হয়,_হদয় 
ভন্নবানের আপন প্রস্তত হইতে থাকে । দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,--"প্রজাপতের্বণঃ 
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(অসি) অর্থাৎ-_-তুমি ভগবানের অংশভৃত আধাররূপ হও?) সংশ্বরূপ তগবানে শুদ্ধসত্ব 
গতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ব;) তীাহাতেই শুদ্ধসত্বের অধিষ্ঠান ; আবার শুদ্ধসত্েই 

তাহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সন্ভাবের শুদ্ধসত্বের ,উদয় হয়, তাহা হুইলে সে হৃদয় ভগবাদ্ 
আপনিই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্বকে ভগবানের রূপ এবং সৎকর্মের অঙ্গীভূত 
বল! হইয়াছে । তৃতীয় ( গ-চিষ্কিত ) অংশের "পশুনা” পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এ 

পদে ভাষ্যকার “তব্সন্বন্ধিনা সহজ্রতমেন পগুনা” ( অজয় পদ ) অধ্যাহার কতিয়াছেন। আমকা 

কিন্ত এ পদ্দের এরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। “পশু, পদে আমরা পূর্বাপর 
'পশুভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । এস্থলে কিন্ত এ 'পশুনা” পদে “দর্শনেন” 'জ্ঞানেন” অর্থ গ্রহণ 

করিতেছি। পণ্ত-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ প্দৃশ ধাতু হইতে এ পদ উৎপন্ন হইয়াছে 
স্বীকার করিলে, উহাতে “দর্শনেন? অর্থ আসিতে পারে । তনুসারে “পশুনা” পদ্দে “পশুভাৰ 

মোৌচন-রূপ দর্শনের দ্বারা” ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। “চরমেণ পশুন! ক্রীণামি' অংশের ভাষ্/কার 

অর্থ করিয়াছেন---উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা ত্বাং ক্ৰীণামি+ ) অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি 

ক্রীত হও। তদপেক্ষা, 'উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন ত্বং অধিগতো ভবসি” অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাৰ 

অধিকতর পরিস্ুট হয় নাকি? ভগবদ্ধিভূতি যে শুদ্ধস্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বাবাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সেজ্ঞান কিন্ত “চবমেণ' অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হুওয়! চাই । বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্মল হয় 

না) হৃদয়ের আবিলত! দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে 
না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্বকে সন্বেধন করিয়৷ বল! হইয়াছে--“শ্রে্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞাম দ্বারাই তোমাকে 

প্রাপ্ত হওগ% যাঁয়।” বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্তবলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রেতাই বলা হইল,--. 
“সহজ্রপোষং পুষেয়ম্। অর্থাৎ সংসারের লোক-সকলের পারপাঁলনের দ্বারা আপন।কে পুষ্ট 
করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি । এখানে প্রার্থনাকারী তক্ত সাধকের 

লঙ্কীণ-ভাব দূরে গিয়।ছে ; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাহার 

আকাঙ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,_কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসঞ্জাত সন্তাবের দ্বার!' 
বিশ্ববাসী সকলকে সন্ভাবান্বিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের 

প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে: 
প্রেমীনন্দ বিলাইব? সংসারে প্রেমের আ্রোত বহাইব ; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতাইব।' 

ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।” আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে 

এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ ছুই অংশের ভাব মর্্মানুসারিনী-ব্যাখ্যায় 
এবং বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি । ভাব এই যে,--ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে ষে পরম ধন 

আছে, সেই ধম তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমর! যেন সেই ধন প্রাপ্ত হই এবং 
শুদ্ধসত্ব-সঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসন্বন্ধযূত থাকি । ফলতঃ, মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,_- 
ততক্তিদেবী আসিয়া আমাদিগের হদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্বর্ূপ পরমধনে আমাদিগের হৃদয় 

পূর্ণ হউক, আমাদিগের কর্ম ভগবৎকারধ্যে বিনিযুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমর! 

পরাগতি লাভ করি। . 

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ মুর্ববোধ্য। শুত্রাকারে গ্রথিত মন্ত্রবয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য 
কৃষ্ণ যুর্ব্বেদ---৬৪ ৮০০ 
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আছে, তাহা বুঝ! কঠিন। ভাষামতে মন্ত্রের অর্থ হয়, _-'তবিরোম নির্শিত তন্ত উ্ণাস্তক | 
সেই উর্ণাস্বক শর-_জ্যোতিঃব্বন্ূপ | সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মধ্যে ভাবন্থিত হউক ।” আর 

- “সোম-বিরোেভা অন্ধকারে সমাক্ছ্ন হউক 1, আঁমর! মন্র্ঘয়ে তগবৎ-সন্বোধন লক্ষ্য করি। 

“ভগবাস্গ্রহে অল্গানাঙ্কার দূরীভূত হইয়া হদয়ে দিব্য ভ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্দুরিত হউক+--মন়্্ 
এই ভাঁব প্রকাশ কবিতেছে। “সেম-বিক্রতিণি পদে আমরা সন্ভাব প্রতিবন্ধক অস্তঃশক্র- 
কেই লক্ষ্য করি। তাহাতে সপ্তম “সোমবিকুয়িশি তমঃ+ মন্ত্রের অর্থ হয় এই ষে,---যাহারা 

তস্তরে অবস্থিত থাকিয়া সম্থীব-উন্লেষণে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাদিগকে তমোদ্বারা আবৃত করুন 

অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করুন | তাহা হইলেই আমর] *চন্ত্রাণি, অর্থাৎ “জ্যোতিঃ 

দিব্য-নৃষ্টি--জ্ঞান দৃষ্টি লাভে সমর্থ হইব । 
ভার পর অষ্টম ও মবম মন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার মন্ত্রদয়ের প্রয়োগ ও 

অর্থ বিষয়ে যে অভিমত গ্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি । ভাষ্য- 
কারের মতে, বাম হস্ত দ্বার! অজা! গ্রদানাস্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম- 

সন্বোধনে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । তাহাতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়-হে সোম! 

ভুমি আমাদিগের গ্ররতি আগমন কর। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ সথা বা গ্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ 

এবং শোভন মিত্রের পালক ।” ক্রয়করণানন্তর বস্ত্র ধারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ 

তারল্যসম্পন্ন বলিয়া জুতা (অর্থাৎ পতন-স্বভাব ) হেতু তৎশান্তিকামনায় তাহার মিত্রত্বের 
প্রার্থনা জানান হইয়াছে । দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উর হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়! নববন্্র 
দ্বারা উর আচ্ছাঙ্গন করিবে । তার পর তদুপরি সোম স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। 

ভদমুধারে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ হয়, তাহা! এই)_+যজমানরূপে পরমৈশ্বর্যযোপেত বলিয়৷ 

“ইন্জন্ত' পদে যজমানকে বুঝায়। হে সোম! তুমি যজমাঁনের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর ।” 

তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাব্যকার অর্থ করিয়াছেন,“কিরপ সোম? 

অর্থাৎ উর কাময়মান এবং স্থখভূত। কিরূপ উরু? অর্থাৎ,__সোমকাময়মান এবং উপবেশনে 
সুখকর। এতত্প্রসঙ্গে গ্রন্থাস্তরে একটা উপাখ্যান দুষ্ট হয়। সে উপাখ্যান, “পুরাকালে 

দেবগণ সোম ক্রয় করিয়৷ ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ সেই হেতু “ইন্ত্র-শবে এস্বানে 

বজমানকে বুঝাইতেছে। “সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন ; তাহ! হইতে 
ইন্দ্রের যজনীকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।১ নবম মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটা 
দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যার্দি সম্মথে স্থাপন করিয়া, 

সোমৰিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের জর্থ 

ইয়,--“হে শবকান্ী, হে শোভমান্, হে পাপারি, হে বিশ্বশৌষক, হে সদাহষ্টরূপ, হে শোভনহস্ত, 
হে হুর্বলরক্ষক, হে দেবতাসপগ্তক ! আপনাদিগের আশ্রিত এই সোমক্রয়কারীয় হিরণ্যা্দি 

পদাথ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংস। না করে । 

লৌকিক ব্যবহারে ভান্তের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, ত্ধিষয়ে আমরা 'ফোনও 
মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্বেই বলিয়াছি,_সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতাত্তর 
ঘুটিবারও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক 
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ভাব নিহিত আছে, আমরা তন্থিষয়ই উপলব্ধি করিয়া! থাকি। মন্তের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব 

পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের প্রকাশিত মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গাছ্বাদে তাহা প্রকটিত 

হইয়াছে । কি হুত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমর! সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে 
তদ্িষর় একটু আলোচন! করিতেছি। ্ 

আমাদের মতে মন্্রঘয় সরল প্রার্থনামূলক | অষ্টম মন্ত্রে শুদ্ধসত্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা 

হইয়াছে । বলা হইতেছে,_-'আপনি মিত্রের সায় আসুন ) জ্ঞানজ্যে তীরূপে হৃদয় আলে।ক্ষিত, 

করুন|, মন্ত্রে আছে,_মিত্রোে ন এহি। ভাষ্যকার অন্বয্স করিয়াছেন, -"ত্বং নোঙস্মান্ 
গ্রত্যেহি আগচ্ছ। কিন্তৃতত্বং মিত্রঃ সখ গ্রীতিযুতঃ যদ্বা মিত্র দিত্ররূপং ত্বং অন্মাকং মিত্র 

প্রিয়ো তৃত্বা সমাগচ্ছ।, আমরাও ভাষ্যকারের এই অন্বয় গ্রহণ করিয়াছি। অধিক্ত্ত, 
আমরা মনে করি “মিত্রো ন' পর্দে এক উপমা স্াচত হুইয়াছে। সে উপমা--মিত্রো ন 

মি্রভূৃতঃ সহায়কঃ ইব।” মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃগরতঃ হিত।কাজ্ষা করেন; 

ভগবানও সেইরূপ নির্লাস্তঃকরণ তক্ত সাধকের মঙ্গল-কামন! করিয়া থাকেন। ভক্ত ষে 
তাহার মিত্র! তিনি যে ভক্তের মিত্র। তিনি যে ভক্তের ভগবান, খুব-প্রহলাদাদির' 
ৃষ্টাত্তেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত। এইজন্ত তাহাকে মন্ত্রে মিত্রের গ্যায় আগমনের প্রীর্থন! 
জাঁনান হইয়াছে। এই জন্তই তিনি “ম্ুমিত্রধা, অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, 

অথবা শ্রেষ্ঠ স্হৃৎ। তিনি চতুর্বব্গধনের হেতুভূত, তিনিই আবার আমার মোক্ষে৪ পথ 
প্রদর্শক । তাই তিনি "ুমিত্রধা।” তিনি প্রজানরূগী-_জ্ঞানময় ; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে 

হৃদয় আলোকিত করিবার আকাজ্জণ প্রকাশ পাইয়াছে। সৎস্বরূপ তিনি) সৎকর্মেই তাহার, 

অস্তিত্ব বিজ্ঞীপিত করে) সন্তাবেই তিনি'গ্রক।শিত হন) সপ্তাবের সৎকর্খের দ্বারাই তাহাকে 
জানা যাঁয়। মন্ত্রের “মিত্রে! ন এহি” অংশে, তাই ভক্ত সাধক ঝলিতেছেন,__-“হে ভগবন্! তুমি 

জ্ঞানজ্যোতীরপে এস; তুমি মিত্রের ন্যায় সহায় হও) তুমি আমার ভ্বদয়ে অবিদুলিত হইয়া 
অবস্থিতি কর ; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত ন| হই । 

দ্বিতীয় অংশ বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অন্তর্গত “ইন্ত্রস্ত ও “উরুং পদে ব্যাখ্যায় সেই 
জটিপতার সৃষ্টি হইয়াছে । ভায্যক।র “ইন্্রস্ত' পদে “ঘজমানন্ত” এবং 'উরুং পদে 'উর্প্রদেশং” 

অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা এ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । কি কারণে 

ভাষ্কারের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিল, তদ্িষয় বিবৃত করিতেছি । “ইন্্রন্ত' পদের' 

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রন্থাস্তরে দেখিতে পাই,_-প্যজমানরূপেণ পরমৈশর্যেণোপেতত্বাদত্রেজ্শবেন 

যজমানঃ1” অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্ব্ধযযুক্ত বলিয়! ইন্দ্র পদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে। 
শিবপৃজা-প্রকরণে অষ্টমূত্তির পূজা বিহিত আছে তন্মধ্যে ভগবানের যজ্জমানরূপী এক মুষ্তিরু 

পুজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই, পশুপতক্কে যজমানমূর্তয়ে নমঃ1 আমরা মনে করি, 
এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। ভা্যকারও (পূর্বোদ্ুক্ 
ংশে) “জমানরূপেণ পরমৈশ্বর্যেগোপেতেন” ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ 

করিয়াছেন বলিয়! মনে করি। সে পক্ষে “ইন্রন্ত, পর্দে আমরা দাধারণ যজমান অর্থ 
গ্রহণ না করিয়া, "ভগবতঃ--যজমানরূপন্ত” অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহাতে উরুং 
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পদের সহিত জুন্দর অন্থয় হইতে পারে। ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের উরুং পদের সহিত 

সামগ্তন্ত রক্ষা করিতে গিয়াই হস্ত পদে সাধারণ জমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে । “উরুং (উরং) পদে আমরা 

“উরুগ্রাদেশং, অর্থ গ্রহণ না করিয়া! মহান্ বিস্তৃত অর্থে অনস্তং সত্বসমুদ্রং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । 

ধাত্বর্থের অনুসরণে “উরুং পদে এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থ- 

মূলক র্ণ” হইতে এ পদ নিশ্পন্ন। তাহা হইতে কোগ্রস্থে উরু পদের নিয়জিথিত পর্যায় 

নির্দিষ্ট হয়; যথা,__“পৃণুরু পৃথুলং ব্যু়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ” ( হেমচন্্র আ৬৬)। দৃষটাস্ত,__ 
“অগীধং নিধিমুরুমস্তসামনন্তম্। ইহা হতেই আমরা “উরুং' পদের "অনস্তত্ব” অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছি । তাহাতে *ইন্্রত্ত উরুং পদদ্ধয়ে ভগবতঃ অনস্তত্বং ( সত্বসমুদ্রং ), অর্থ প্রকাশ 

পাইয়াছে। মগ্রে সাধক শুদ্ধসত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,_“হে আমার হন্নিহিত 
শুদ্ধসত্ব! তুমি ভগবানের অনস্তত্বে (অনস্ত সব্বসমুদ্রে ) প্রবেশ কর'। হৃদয়ে যে সষ্ভাবের 

সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্তের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সন্মিলিত হউক 

র্থাৎ আত্মায় আত্ম-সন্মিলন' সাধিত হউক,_-মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অনস্তরূপী 

ভগবান সদানন্দময়। একবার তাহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি ? 

শ্রুতি বলিয়াছেন, যো বৈ ভূমা তৎ স্থুখং (ছান্দোগ্য, ৭ ৩।১)) আবার, আনন্দো 

ব্রন্দেতি ব্যজান্তৎ। আনন্দাদ্ধযেব খশ্বিমীনি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জ।তানি জীবস্তি, 

আনন্দং প্রঘস্ত্যভিসংবিশন্তীতি | (তৈত্তিরীয়োপনিষং,৩।৬)1। আনন্দই ব্রঙ্গ, আনন্দেই 

বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি । জীব মাত্রেই তাই তানন্দ- 

লাভের কামনা করে এবং আনন্দই লীন হইতৈ চায়। তত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই 
ভূমানন্দেরই কামনা! করেম। তাই, “স্তোনঃ, এবং _“ম্তোনং পদে যথাক্রমে “পরমসুখ- 
নিদান£ এবং “পরমাননদপ্রদং অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। হৃদয় নির্মপত প্রাপ্ত হইলে, 
তাহাতে সত্বভাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয়। 

সত্তীবে-_সত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব পূর্ধব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে' 

তাহা আলোচিত হইয়াছে । পরমস্রথনিদাঁন সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অবিষ্ঠান, 
তাহাই স্থখকর-_তাহাই আনন্দপ্রদ। সেই জন্তই শুদ্ধসত্বের একটী বিশেষণ - "ম্তোনঃ৮) 

আর “উকুং' পদ্দের একটী বিশেষণ 'ভ্তোনং | সংস্বন্ূপ তিনি, শুদ্ধসত্বে তীহার অবিষ্ঠান ; 
তাই তিনি শুদ্ধসত্বেরই কামনা করেন। তাই উরুং পদের আর এক স্ুপ্রযুক্ত বিশেষণ 
শস্তং | সেইরূপ অর্থে “উশন্” পদও স্ুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। 
ভগবান এবং শুদ্ধসত্ব-_আধার ও আধেয় রূপে অবস্থিত। তবে কে আধার, কে আধেয়, 

তাহা নির্ণর করা স্ুকঠিন। যেখানে ভগবান্, সেখানেই শুদ্ধসত্ব ; যেখানেই শুদ্ধসত্ব, সেইখানেই 
আবার ভগবান! পরম্পর অবিচ্ছিন্ন সন্বন্ধ। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,_'আমার 

ট্দ্ধসন্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে । প্রথমে সংকর্মের দ্বারা, সজজ্ঞান-লাভে 

গুদ্ধসত্বের সঞ্চয়ে উদবুদ্ধ হও। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্শলতা প্রাপ্ত হইলে, 

ঝপ্তাব-ধারণের আকাজঙ্জা অন্সিলে শুদ্ধসত্ব আপনিই আসিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে । তখন, 



২ প্রপাঠক, ৭ অন্বাক |]. কৃষঃ-যজুর্বেদ-মন্ত্র। ৫০৯, 
তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আঁসিবে। এ মনে এইরপে উদ্বোধনায ভা 
পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি! 

নবম মন্ত্র অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন। এ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্র 
মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়,ন্বান-ত্রাজ প্রভৃতি সপ্ডদেব আমুক্িক লোকে সোম 

রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারা, তাহা! কিবা ভাষা কিবা ভাষ্যোদ্ধুত 

শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পাকৃত হয় নাই। বেদে দণ্ড ও "তরি" শবের বহুল 

ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়; ষথা--ত্রি-সপ্তাঠ, “সপ্তমাতৃভিঃ,, “ত্রীণি পদা” “সপুদেবাঃ৯, “সপ্তধামভিঃ* 

ইত্যার্দি। এই “সপ্ত” শবের একপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য, মৎকর্তুক সম্পাদিত ও 
ব্যাখ্যাত খগ্থেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ শৃক্তের অষ্টম খকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায় ) 

প্রকাশিত হুইয়াছে। মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা 
সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি । ভূঃ তুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ 
ও সত্য-_-এই সপ্ত লোক। এই লোকসপ্তকের ধাহারা অধিপতি, তাহারই সপ্তলোকপাল,;-. 
তাহারাই পূর্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ব রক্ষা! করেন। অগ্নি, বায়ু, হুরধয, ব্রঙ্গা 
নিষু, মহেশ্বর ও বরুণ-_ইহারা সেই সগুলোক-পালক । “ম্বান' পদ শব্দার্থক সন্ হইতে 

নিষ্পন্ন। শান্্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রদ্ধ। স্থষ্টির আদিতে প্রণব বা গুকাররপী ব্রহ্মই' 
বর্তমান ছিলেন। তাই স্বান পদে নাদরপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়৷ মনে করি। 
“ভাজ পদে হ্র্যদরেবকে সন্বেধন আছে। “ভ্রাজ' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। যিনি 

দীপ্তিমান্ স্বগ্রকাশ, তিনিই রাজ | হু্যদেব-স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান্। “অজ্ঘারে” পদে 

বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে। ভাঙ্যমতে যিনি “অজ্যস্ত পাপস্ত অরিঃঃ তিনিই “অজ্ঘারি* | 

ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধপত্বের বারিধারায় পাপকে বিধৌত করেন, স্নেহকারণ্য-রূপে 
আবির্ভত হইয়া জীবের পাপতাপ হরণ্ করেন। বিস্তারে পদে বিশ্বের পালনকর্তা বিষুঃর 

গ্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ব্রদ্গা স্থষ্টিকর্তী, বিষুর পালনকর্তী, রুদ্র সংহার, 

কর্তী। আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হস্ ধাতু হইতে হস্ত পদ নিষ্পনন। হহস্ত' পদে সদানন্দময় মহেশ্বর 

রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে, - তিনি ভূমানন্দে সদ মত্ত, তাই তিনি “হস্ত” অর্থাৎ সদানন্দ। 

নুহস্ত' সম্বোধনে বাঁয়ুদেবতার প্রঠি লক্ষ্য অমে। বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই 

প্রানিগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বাছু ভিন্ন জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। তাই বাস্ু_ 
জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধারয়িতা। যিনি স্ুগ্প্দপে জীবনকে ধারণ ঝ! 

পোষণ কারণ,- তিনিই “মহন্ত । আমরা মনে করি, ভুবলোকের পতি সেই বায়ু- 

দেবতাকেই ন্মুহস্ত পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। “শান পদ অগ্রি-নাম-পর্্যায়ে পরিদৃষট 
হয়। অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ। তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না। 

আবার জানার পরিশোধিত না হইলে, আয্মেৎকর্ষ সাধিত হয় না। অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের 

জীবন-স্বরূপ এবং আস্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত। “কৃশানো+ পদে, তাই আমরা মনে 

করি, ভূলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে । 
এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এই দেহ্রপ ব্রক্ষাডও সাত লোকে বিভক্ক॥ 



৫১০ যভুর্ব্বেদ-সংহিতা । | প্রথম কাও, প্রথম অক্টক। 

সে লাতটী লোক বা বিভাগ/-_ষট্চক্ত এবং সহআর | মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ 
সেই সাতটা বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সগ্তককে আবাহন করা হইয়াছে। তাহার! দেহের 
অত্যন্তরস্থ সাতটা বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদিগকে সন্বোধন 
করিয়া সাধক কহিতেছেন,_“হে দেবগণ ! শুদ্ধসবধারণের জন্য, আমাতে যে সৎকর্প-সাধন- 
সামর্থ্য ও সম্ভাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা! যাহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান 
করুন) হাদয়ে দেঁবতাবের সমাবেশ জন্য, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, 

সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন। পুর্বে বলিয়াছি,-সৎকর্ষে তগবান্ স্বপ্রকাশ, 
সৎকর্শে তিনি গ্রকটিত হন। কামক্রোধাি আসিয়া, সেই সংকন্ম-সাধনের প্রেরণাকে বা 
আকাজ্ষাকে নই করিয়! ন| দেয়, সেই জন্যই দেবগণের নিকট রক্ষার বা! সন্ভাবপোষণের প্রার্থনা 

জানান হইয়াছে । বলা হইয়াছে,_বঃ মা! দভন্ ) অর্থাৎ,--৭জাপনার! আমাদিগকে হিংসা 
করিবেন না।' ভাব এই যে,_-আপনার 'আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! যাইবেন না। সন্তাবের 
আধারম্বরূপ-_-আপনারা ; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাব- 
সংপ্রবৃত্বিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। যাঈবে। তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা 
ভূবিয়া থাঁকিব ;-_ভগবংপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দুরে পড়িয়া থাকিবে। ঘ্যুয়ং মা দভন্চ 
মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ-_“আমাদের অন্তঃখক্র যেন আপনার্দিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় 

হইতে অপসারিত করিতে না পারে! আমাদের কর্মগুণে, আমাদিগের সন্তাব-প্রভাবে আপনার! 
আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাঁবে অবস্থান করুন |, 

হৃদয় যদি পাপ-পরিশূন্য হয়, সৎকর্ম-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্শলত। প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের 

সমাবেশে হাদয়ে যদি দেঁবগণ বিরাজমান রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উতৎকট 

আকাঙ্ষ! যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তাহ 
হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? তিনি যে ভক্তের 
ভগবান! তাহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বৃথা হয়! “তক্তজনে এনে বিষ দিলে 
খাই--এ তো! তাহীরই বাণী! তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,--“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে 
যোগিনাং হৃদয়ে নচ। মদ্তক্তাঃ যত্র তিষ্ঠাত্ত তত্র তিষ্ঠামি নারদ” একবার নহে 
তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, 

প্যে তু সর্বাণি কর্মীণি ময়ি সংন্তম্ত মৎপরাঃ। 

অনন্যেনৈব ষে|গেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুনংসারসাগর।ৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্াবেশিতচেতসাম্ ॥ 
মযোব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ উদ্ধং ন সংশরঃ ॥৮ 

অর্থাৎ,--ধাহার। একাস্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদীয় কর্ম আমাতে অর্পন করিয়া মৎপরায়ণ 
হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে 
শ্ীঘই আমাতে নিবেশিত-ব্ত্ত তাহাদ্দিগের উদ্ধারকারী হই। অতএব আমাতেই মনস্থির 



২ প্রপাঠক, ৮ অনুযাক |] কৃষ+-যজুর্ব্বেদ-মন্তু | ৫১১ 

কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে উর্ধদেশে আমাঁডেই থাকিতে পারিবে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।” তাই ভক্ত বলিতেছেন, -"আপনারা আমাতে অবিচলিত খাকুন, 
আমার কর্শ-সামর্থ্য ও সন্তাব-সমৃহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। ভাহা হইলে সেই 
পরমাননময়কে প্রীপ্তির পথ সুগম হইয়া আনিবে,--তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসশ্মিলন 

ঘটিবে-_তাহা! হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। হছে দেবগণ! আপনার! 
তাহাই করুন| (১ অষ্টক-_-২ প্রপাঠক -৭ অনুবাক ) ॥ 

০০০০১ ০] 

অফ্টমঃ মন্জ্রঃ। 

( প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়: প্রপাঠকঃ | অষ্টমোইমুবাকঃ। ) 

| | ] 
(১) উদায়ুষ! স্বায়ুষোদোষধীনা৬ রসেনোৎপর্জজন্াস্থয 

| | 
শুম্মেণোদস্থামম্বতা৬, অনু । 

011 | | ৰ 
(২) উর্ব্বস্তরিক্ষমন্থিহি। (৩) অদিত্যাঃ সদোহম্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ 

ূ | | | 
(8) অস্তভ্যাদ্দ্যাম্বযতো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা। 

| | | 
(৫) আহপীদদ্িশ্বা ভুবনানি সম্াভ-বিশ্বেত্ানি বরুণস্য ব্রতানি। 

| | | | | | 
(৬) বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ববতস্থ পযো অগ্সিয়াহ হত 

| | | 
জ্রতুং বরুণো বিক্ষুগিং দিবি দুর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ। 



৫১২ যজুবেরবেদ-সংহিতা | | প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

| | | 
(৭) উদ্ু ত্যং জাতবেদসং. দেবং বহস্তি কেতবঃ। 

| | 
দুশে বিশ্বায় সুর্ধ্যমূ | 

| | 

(৮) উত্রাবেতং ধূর্যাহাবনশ্রী অবীরহণো ব্রহ্মচোদনৌ । 

| | | | 

(৯) বরুণস্। ক্বম্তনমসি বরুণস্ত ক্ষস্তসর্জনমসি | 

| | | 
(১০) প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশঃ ॥ ৮॥ 

৪ ০ 
ও 

পদ-পাঠঃ। 

| | | ূ | | 
(১) উদ্িতি। আতুষা। স্বাযুষেতি হ্ৃ_-মাযুষা। উ্নিতি। ওষধীনাম। রসেন। 

| | | | | | 
উদ্দিতি। পর্জডন্তস্ত । শুদ্মেণ। উদ্দিতি। অস্থাম্। অমৃতান্। অন্ু। 

| 
(২) উরু। অন্তরিক্ষম। অন্বিতি। ইহি। 

| | ূ 
(৩) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ | সদঃ। এতি। সীদ। 

অপ হি গত জজ 

| | | 
(৪) অন্তভুতৎ। গ্াম্। খবভঃ। অস্তরিক্ষমূ। অমিমীত। বরিমাণম্। পৃথিব্যাঁঃ | 

| | | | 
(৫) এতি। অসীদৎ। বিশ্বী। ভুবনানি। সম্রাডিতি সম্- রাঁটু। 

| | | | 
বিশ্বা। ইৎ। তানি। বরুণস্ত। ব্রতানি। 



৭ অরপাঠক, ৮ আস্বাক। ] . কষং-যজুবেরবেদ-মন্ত্র 1 ₹১৬ 

] ৃ | 1 ] 
€৬) বনেষু। বীতি। ৮ ততান। বাজম্। ধাতব 

পা এট হট 

| | | | | 
পয়ঃ| অ্রিয়ান্থ। হ্বংস্থিতি হৃং--্ | ক্রতুম্। বরুণঃ। বিক্ষু। 

1 | 1: 
অগ্রিম। দিবি। ক্রম । আধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ। 

| | _ | 
€৭) উদ্দিতি। নী! তাম্। জাতবেদসমিতি জাত-_বেদস্। দেবদূ। 

"| | | 
বহস্তি। কেতবঃ। ছুশে। বিশ্বায়। ুর্যাম্। 
হত ১ ও উহার 

| 1 | 
(৮) উত্স । এতি। ইভম্। ধর্ধাহাবিতি ধু সাহো । অন ইতি 

| | | | ] 
অবীরহপাঁবিতযবীর-_হুদৌ । ব্রহ্মচোদন।বিতি ব্রহ্ম--চোদনৌ । 

৪2৮ গা কারা চর 

| | | | 
€৯) বরুণস্। স্বম্তনম্। অসি। বরুণস্ত। স্বস্তসর্জনমিতি স্বস্ত--সর্জনম্। অসি। 

ধার গু গুড ৯৬ ঝা পা (টি 

| | | | 
(১০) প্রত্যন্ত ইতি প্রতি__অন্তঃ। বরুণস্ত । পাশ? ॥ ৮ 

০০ সদ ২ স্ি 

রঃ গাঁ 
স 

মর্্মান্ূসারিণী-ব্যাখ্যা 

১1 নস্থায়ুষাঃ ( লৎকর্মাপাধনসমর্থেন ) “আয়ুষা” ( অক্ষযজীবনলাভেন ) *উৎ* ( উত্তিষঠামি, 
উদৃবুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। আত্মজ্ঞানেন সৎকর্ম্শীলজীবনলাভায় অভ্র উদ্বোধন বর্ততে। 
অথবা 'আয়ুষা» ( জীবনার, 'অক্ষয়জীবনলাভায়্ ) “উৎ১ ( উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি )) অপিচ, 

স্বাযুষা” (সৎকর্মমনাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায় ইত্যর্থ:) “উিৎ (উত্তিষ্ঠাদি, উদ্বুদ্ধঃ 

ভবাদি)। তথা “ওষধীনাং, ( কর্ম্মফলক্ষয়কারকানাং কর্ণাং ইত্যর্থঃ ) “রসেন' (সারভূতেন 

শুদ্ধসত্বেন সহ ইতি ভাবঃ) “উৎ্ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইত্যর্থঃ)) গর্জন? 

' (প্নেহকারণ্যরূপন্ত সম্ভাববদ্ধীকস্ত ভগবতঃ টি ভাবঃ) “শুদ্মেণ ( সেহকরুণয়া, য্া--তেজসা, 

কুষ্ণ'যজুর্বেদ-_-৬৫ 



৫১৪ যজু্ষেদ-সংহিতা | (প্রথম কাও, প্রথম অক । 

জ্চানদীপ্ত্যা সহেতি ভাবঃ) “উৎ, (উত্বিষ্টামি, উদ্বুদ্ধ: ভবানি ইতি ভাবঃ)। ততঃ “অমৃতান্ 

( অক্ষরান্, শু্ধসত্থান্) “অনু, ( উদ্দিন, অনুস্থত্য, যন্ধা-_তান্ হুদি ধারণায় ইতি ভাবঃ) 

“উনস্থাং ( উত্তিষটবানশ্মি, প্রবুদ্ধঃ ভবানি--অহমিতি শেষঃ)। আমম্মাদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল- 

হুচকোইয়ং মন্ত্র; । অরং ভাবঃ__হে দেব! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎগ্রাপয্ঘক 

প্রবুদ্ধঃ তবানি তদ্দেবং বিধেহি ইতি প্রার্থনা! । 

২। হে দেব] ত্বং উর” (বিস্তীর্ণ, কলুষক্রেদপূরিক্তং নির্মলং ইত্যর্থঃ) অস্তরিক্ষং 
( অস্তবিক্ষণে।কং) শত্রেকপদ্রবপরিশূন্তং হৃদ্কূপং আধারং ইতি ভাবঃ) “অনু” ( অনুস্ত্য, 

অভিলক্ষ্য ইত্যর্থ; ) “ইছি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং নির্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্গিবাসস্থানং। 

প্রার্থনারাঃ ডাবঃ - হে ভগবন্! যেন সদৈব ত্বাং হদি সংরক্ষিতুং শরুোমি ০০০০০৪০০ 

তদ্ধিধেছি ইতি ভাঁবঃ। 

৩। হে শ্তদ্ধসব্ব! ত্বং 'অপদিতযাঃ, ( অনস্তন্বরূপস্ত তগবতঃ ) “সদঃ, ( অধিষ্ঠানং, আধার- 

ত্বরূপঃ বা) "অসি (ভবসি )। অয্লং ভাবঃ - শুদ্ধসত্বঃ' হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসবেন হি 

কেবলং ভগনন্তং প্রাপ্তবাং। অতঃ ত্বং 'অদিতাঃ (অনস্তম্বরূপত্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) “সদ 

(স্থানং, নির্শলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) “আসীদ? ( সর্বতঃ গ্রাপ্প,হি, যন্ধা _ততর উপবিশ ইত্যর্থ;)। 
মন্ত্রোহয়ং সক্বল্পমূলকঃ ইত্যেবং মন্তামহে। অয্নং ভাবঃ-_শুদ্ধসত্বং লব্ধ! তেন শুদ্ধসত্বেন 

তগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম। 

৪1 'বুষতঃ ( অভীষ্টবর্ষকঃ) যদ্বা-_-সবৈবর্বরণীন্বঃ ইত্যর্থঃ ) সঃ ভগবান্ গ্যাং (ছ্যালোকং, 

'্যলেকং ব|) তথ! ন্সন্তরিক্ষং ( বযোমং-সর্বলোকং ইতি উজ অন্তভ।াৎ' (ত্তস্তয়তি, 
ব্যাপ্রোতি ইতি ভাবঃ))3১ অপিচ, 'পৃথিব্যা (ভূবি) তশ্ত ভগবতঃ “বরিমাণং ( শ্রেষঠত্ং, 

মহিমানং ইত্যর্থঃ) “অমিমীত” (অপরিমেয়ং ইত্যর্ঘঃ)। অয়ং ভাবঃ সঃ ভগবান্ স্বকীয়েন 
প্রভাবেন সর্বলোকং ধারয়তি ; পরস্ত তন্ত মহিয়ঃ পারং কোহপি ন জানাতি। প্রার্থনা-_ 

সঃ ভগবান্ মম হ্ৃদয়ং অধিকরোতু। 
৫। সমটু (সম্যগরাজমীনঃ, যদ্বা-_সর্বেষ।ং স্বামী সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) “বিশ্বা, 

( বিশ্বীনি, নিবিলানি ) “তুবনানি (ভূলে 1কা-_সর্ধান লোকান্ ইতি ভাঁবঃ) “আসীদৎ 

(ব্যাপ্তি )) *বিশ্বা” ( বিশ্ব(নি সর্বাণি ) “£ৎ' (এবং, নিশ্চিতমেব ইত্যর্থ; ) বরুণন্ত ( তন্ত 

সর্বশক্তিমত; করুণাপরস্ত বা ভগব্তঃ ইতি যাবৎ) 'ত্রতানি (কর্্মাণি, মহিমানঃ ইত্যর্থঃ) 
ভণন্তি ইতি শেধঃ, অথব! সর্বাণি বিশ্বানি তশ্ত মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ। প্রীর্থনায়াঃ 
ভাবঃ--বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কর্ম ধর্শঃ বা। অতঃ সঃ ভগবান মম হং 

অধিককৃত্য তত্র অবিচগিতঃ তিষ্টতু। 
৬। যঃ ভগৰান “বনেষু (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেমু ইত্যর্থঃ) “অস্তরিক্ষং 

(কাশং ) “অর (পুরষেযু) “বাঁজং, (বীর্ধযং) তথা 'উত্মিয়াস্থ, (গ্োষু) পপয়ঃ 
। (ছুষ্ধং, ক্ষীরং ইত্যর্থ;) “বি ততান' (বিস্ত/রিতবান্) সঃ “বরুণ*, ( করুণাধারঃ এব ) "স্বাস্থ 
( অস্তরেযু) “ক্রতুংং (সংকর্ণ, সৎকন্মনাধলসঙ্ল্পং ইতার্থ:) 'বিক্ষু (লোকেযু) “অগ্নিংঃ 

(জান।মিং) “দিবি (ছালেকে, স্বলেকপ্রাপ্তন্ত সাধকন্ত বা হদি ) 'সোমং (শুদ্ধমত্বরূপং 



২ প্রপাঠক, ৮ অনুবাক |] কষ যজুবিদ-মন্ত্র। ৫১৫ 

অনৃতং “আপধাৎ (স্থাপিতবান, প্রধ্দ1াতি)। আয়ং ভাব: -সর্কেহাং বইনাং শ্রেষ্ঠ 

সারাংশঃ বা ভগবৎকরুণাসাপেক্ষঃ | সঃ হিঃ বিশ্বস্ত অধিপতিরেব। | 
অথবা, 

যঃ “বরুণ ( করুণাধারঃ ভগবান ) “বনেষু' ( অরণাসদৃশেষু হৃদয়েযু) “অন্তরিক্ষং 
( অন্তরিক্ষবতমনন্তপ্রসারিতং নেহকরুণ্যং ইতি ভাবঃ) “বি ততান” (বিস্তারিতবান ), তথ; 

অর্বৎনু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেযু। যদ্থা-_অদ্রিখং অবি5লিতত্বদয়েযু জনেযু) “বাজং, ( সৎ" 
কর্ণসাধনপামর্থ্যং) বি ততান, তথা “উত্রিন্ (জ্ঞানকিরণেষু, জা নাভ্যন্তরেযু, ব্ধা--জ্ঞান- 
দৃষ্টিল্পন্নেযু জনেযু ইতি ভাবঃ ) পপয়ঃ ( মত্তবভাবং, ভক্তিং ইত্যর্থ; ) বিতত।ন, তথ! “্ঘংস্থগ 
(ভগবতপ্রাপ্তিকামেষু অন্তরেষু) ক্রতুং ( সৎকর্ানাধনসন্ল্পং, সৎকর্ম) বিততান, তথা বিদ্ু 
(লেকেবু) এঅগ্রিং (জ্ানাগিং--জঠর।প্রিং বা) বিততান, সঃ ভগবাঁন এব “দিবি (ছ্যলোকে, 
স্বর্গে) “মধ্য (জ্ঞানহ্ধ্যং, পূর্ণজ্ঞানং ইত্যর্থঃ ) তথা “অদ্রৌ” ( প।যাণবৎকঠেরেযু অপ্ম/কং 
বদয়েযু ইতি ভাবঃ) “সোমং ( শুদ্ধসত্বং ) “অদধাৎত (নিদধাতি )। অয়ং ভাবঃ-.ভগবৎ- 
রুপয়া অশ্মাস্থ সত্বভাবন্ত উন্মেষং ভবতি। মন্ত্রোহ্যং ভগবতঃ মহিমাজ্ঞাপকঃ। গগবতঃ 
মহিমানং কোংপি মিমীতুং ন শকবোতি ইতি তাৎপর্ধ্যঃ ॥ 

৭। “কেতবঃ (প্রজ্ঞ/পকাঃ-_জ্ঞানরশ্যয়ঃ ইত্যর্থ: ) “বিশ্বার়” ( সর্ধ্বশ্তৈদেবভাবায় ) ? দশে” 
(দরষ্টং) ত্যং (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' ( সর্বজ্ঞং, প্রজ্ঞ।নাবাঁরং ঝা) ৫দেবং, (ছচে।(তমানং ) 

“কুর্ধ্যং, (জ্যোতিঃস্বরূপং পরমরঙ্গ ইতি ভাবঃ) “উদ্বহস্তি' ( উর্ধং বহস্তি, সাধকম্ত সহআারে 
প্রকাশয়ন্তি )। মন্ত্রোইয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ | অরুং ভাঁবঃ-জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবত" 
স্বদ্পং অন্ুভবং কৃর্ববস্তি | 

৮। “উত্োঠ (হে বুষবত্বলবী্য্যসম্পযৌ - জ্ঞানভক্কিরূপো, বানর বাজি 
ইত্যর্থঃ ) ধূ্য/হৌ+ ( শকটধূরং যথা ভারং বা বোড়ুং সমর্থে 1, জ্ঞান্ভক্ভী তধৎ দেবান্ নরহদি 
তথ৷ অকিঞ্চনান্ ভগবনিব।সে নয়নসমর্থে। ) “অনশ্র£ (ক্লস্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ। ) 
“অবীরহণৌ” (বীর।ণ[ং হনননকুর্বাণৌ, অজ্ঞনানীং সৎপথি নয়নকর্তীাগৌ ইতি ভাবঃ) 
ব্রদ্ষচোদনৌ” (অর্চনাকারিণাং সৎকর্ম ভগবস্তং বা প্রতি প্রেরয়িভারৌ ) এতাদশৌ যুবাং 
“এতং ( আগচ্ছতং_-লশ্ম/কং হি ইতি ভাবঃ) ন্যুজ্যথাং' (স্বয়মেব যুক্কৌ ভবতাং- 

অন্মীকং মনেরথে ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ আল্মে।দোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ | দেবানামানয়নো" 
পযোগিনং সংবাহনং কৃত্বা৷ জঞানং তক্তিঞ্চ হৃদি প্রতিষ্ঠাপগমি ইতি ভাবঃ। 

৯। (ক) হে মম হৃন্গিহিতে সদ্বৃত্তে ! ত্বং “বরুণন্ত' (শ্নেহকরুণাধারম্ত ভগবতঃ ইতি 
ভাবঃ) ক্কস্তনং (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপরিতা--কর্মন্পে যানে ইতি ভাঁবঃ ) “অসি” (তবপি) 

অতঃ প্রার্থন,_কর্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্বং ভগবন্তং প্রাপ্পোমি তথিবেহি ৮. অর্থবা,, 
অশ্মাকং কর্ণ ভগবৎসব্বন্ধযুতাঁনি ভবস্ত। 

(খ) অতঃ হে মম সদসদ্বৃত্তে জানভক্তে ব|! যুবাং “বরুণন্ত” ( হেহাকারুপ্যপন্ত ভগবত? 
ইতি ভাবঃ) 'স্কত্তসর্জনং (অচঞ্চলেন স্থাপরিত্রী-স্বদি কর্মাকূপে যানে বা ইতি ভাবঃ ) “অআগিঃ 

(ভব ইতি তাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা--মস্াকং কর্মণা সহ ভগবৎসন্ন্ধঃ অবিদ্ছিক্ন; ভবতু। 



৬১৬ বজুবেরেদ-সংহিতা '. | প্রথম কাও। প্রথম জষ্টক 

১০1 ছে ভগবন! প্রত্যন্ত: (হৃদয়ন্তোপরি গ্রামারিতত ইতি ভাবঃ) “বরুশস্ত+ 
€ অজ্ঞানতারূপন্ত আবরণঙ্ক ) “পাশং। (বন্ধনং- মোহপাশং ইতি. ভাবঃ মুক্ত অপনারয়তু 
ইতি শেষঃ)| মন্ত্রো্ং প্রার্থনামূলকঃ ! তববন্ধনবিমেচনায় অত্র প্রার্থনা স্যোততে ॥। 

প্রার্থনায়: ভাব৮_হে ভগবন্! পক! অন্মাকং সংসারবন্ধনং ছেদস়তু, স্বাআনি' চ অন্মান্ 
প্রবিলীয়তু। (১ অষ্টক-২ প্রপাঠক--৮ অন্ুবাক )। 

টু 

বঙ্গানুবাদ । 

১। সংকর্ণাসাধনসমর্থ অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য ষেন আমি. উদ্বুদ্ধ 
হই (আত্মজ্ঞানলাভে সংকর্শীল জীবন-প্রাপ্তির উদ্বোধন! মন্ত্রে বিষ্য 

মান)।: অথবা» অক্ষয় জীবন লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই। অপিচ, 
সংকর্ণাসাধনাঁদির' দ্বারা! শোভন-জীবন-ধারণের, জন্থা যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই ।, 
কর্মমফলক্ষয়কারক কর্মের সারভূত শুদ্ধসত্তের দ্বার যেন আমি উদ্বোধিত, 

হই। সন্ভাব-বর্ধক ম্নেহকারণ্য-স্বরূপ তগবানের ম্নেহ-করুণার দ্বার! অথবা 
€তেজের দ্বার! ও জান-দীপ্তিতে যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। তদনস্তর অক্ষয়, 
গুদ্ধসত্ত্েরে অনুসরণে ( অর্থাৎ,_তাহাঁদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত ) আমি 

যেন প্রবুদ্ধ হই। (মন্ত্রটা আত্মোদোধনমূলক ও সঙ্কল্পসুচক। ভাব এই 
যে,-হে দেব! আত্বোৎকষনাধনে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, যাহাতে প্রবুদ্ধ 

হই, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন )। 

২। হেদেব! আপনি আমার কলুষ-ক্রেদ-পরিশুন্য শত্রুর উপদ্রব 
রহিত হুনিন্মল হৃদয়রূপ আধার্য-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন|. 
( তাৎপর্য্যার্থ বিশুদ্ধ নিশ্মল হদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার, 

ভাব এই যে,-হে ভগবন্! আমি. যেন সর্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে 
সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)। 

৩। হে শুদ্ধসত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ তগবাঁনের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক' 
ও ন্বরূপ হও। (ভাঁব এই যে,__শুদ্ধসত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্বের 
দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় )। অতএব হে শুদ্ধসত্ব ! তুমি ভগবত- 

সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নিম্মল হৃদয়কে সর্ববতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সেই 
হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,_ 
শুদ্ধসত্ব অধিগত করিয়। আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধাঁরণ ও প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারি) ॥ 
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৪1 অভীষ্টবর্ষণকারী অথব। সকলের বরণীয় সেই তগবান ছ্যুলোককে 
এবং অন্তরিক্ষ-লোককে (ব্যোষকে অর্থাৎ সর্ববলোককে ) স্তম্তিত করেন 

অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, এই পৃথিবীতে দেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব 
বা! মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে, ভগবান স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা 

সর্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাহার মহিমার সীমা কেহই 
অব্গত নহেন। প্রার্থনা--সেই ভগবান আধার হৃদয় অধিকার করুন )1 

৫। সম্যক রাজমান অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান নিখিল বিশ্ব- 

ভূবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সর্বশক্তিমান অথবা করুণা- 
পরায়ণ সেই ভগবানের কার্ধ্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (প্রার্থনার 

ভাব এই ষে,--বিবব্যাপকতাই ভগবানের কন্ম বা ধর্ম। সেই ভগবান 

আমার হুদয় ব্যাপিয়া অবিচলিত ভাব অবস্থিতি করুন )। 

৬। যে ভগবান্ বনানীর অগ্রভাগে অস্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে 
বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে ছুপ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিযাছেন ; যেই 
করুণাধারই অন্তরের মধ্যে সৎকন্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমুহের মধ্যে 
জ্ঞানামিকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানদূর্য্যকে ব৷ পুর্ণজ্ঞানকে 
এবং পাঁষাণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে গুদ্ধসত্বকে স্থাপন 

করিয়াছেন। (ভাব এই যে._-সকল বস্তরই শ্রেষ্ঠ ব৷ সার অংশ ভগবানের 
করুণ।-সাপেক্ষ। সেই ভগবানই বিশ্বের অধিপতি )। 

অথবা, , 

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ, হৃদয়ের মধ্যে অস্তরিক্ষব অনস্ত- 
প্রসারিত শ্রেহ-কারুণ্যকে বিস্তৃত .করিয়। রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎক ধসম্পন্গ 
জনগণের মধ্যে সৎকর্ধ-সাধন-সামর্থকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং 

জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়! রাখিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির, 

অভিলাষী অস্তরের মধ্যে সতকন্ম-সাধন-সঙ্কল্লকে বিস্তৃত করিয়। রাখিয়াছেন 
এবং লোকসমুহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন.; সেই 
ভগবানই স্বর্গে জ্ঞান-ূর্য্যকে ( পুর্ণজ্ঞানকে ) এবং পাষাণবৎ-কঠোর আমা- 
দিগের হৃদয়-মধ্যে গুদ্ধসত্্বকে স্থাপন করিয়াছেন । ( ভাব এই যে 

ভগবানের কৃপাতেই আমাদিগের মধ্যে সত্বভাবের উন্মেষ হয় )| ক 
৭। জ্ঞান-রশ্শিসমূহ, সমস্ত দেব্ভাবের দর্শন নিমিভ, সেই: প্রসিদ্ধ 
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সর্বজ্ঞ অথব! ধনপতি গ্োোতমান্ জ্যোতিঃ-ব্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহআর 
পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে । 

৮| বুষবৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা মকামনিফাম-রূপ হে 
বাহকন্বয়! শকটধুর অথব। ভার-বহুনসমর্থ অথব| দেবত| বা সংবহনোপযোগী 
দেবভাব ( অর্থাৎ বৃষদ্ধয় যেমন শকটের ধুর বা ভার বহন করিতে পারে, 
সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভা বসমুহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া 
আনে; অপিচ অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্লাস্তিরহিত 
অর্থাৎ সদানন্দরূপ, ছুর্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞানজনকে সংপথে 

নয়নকারী, অঙ্চনাকারীদিগকে সৎকন্মাধনের অথবা ভগবানের প্রতি 

প্রেরণকারী,_-এতাদৃশ তোমর। (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমা- 
দিগের মনোরথে শ্বয়ং যুক্ত হও এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়! সতকম্মসাধনপ্রবৃত 
জনের অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়রূপ যঙ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায় 
প্রবেশ কর। (সন্ত্রটা প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। দেবগণের 
আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করি- মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে )। 

৯।| (ক) হে মম হন্নিহিত সদ্রৃত্তি! তুমি শ্রেহকরুণাধার ভগবানকে 

উন্নত-গ্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্মরূপ যানে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক । 
( প্রার্থনার ভাব এই যে- কর্ম প্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্বব এবং ভগবানকে 
প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্মসমূহ ভগবৎসম্ন্ধযুত হউক )। 

(খ) হে আমার সদ্সৎবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি ! তোমর! আমানিগের 

হদয়ে অথবা কন্মরূপ যানে ম্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে 

স্থাপনকর্তী হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,-আমাদিগের কশ্মের সহিত 
ভগবৎুসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)। 

১০ | হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে যে অজ্জানতার আবরণরূপ 

মোহ-পাশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অপসারিত করুন। (মন্ত্রী প্রার্থনা- 
মূলক । প্রীর্ধনার ভাব এই যে-_হে ভগবন্! কৃপাপুর্বক আমার্দিগের 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া! আপনি আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়। 
লউন)। (১ অব্টক--২ প্রপাঠক--৮ অনুধাক )॥ 

রী হী 
ক 
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মন্ত্র-ভাস্তং ( সার়ণাচারধ্যক্কতং )। | 

সপ্তমেংলুধাকে সোমক্রযণমভিছিতং | ' অথ ক্রীতং সোমং প্রাচীনবংশে নেতুমষ্টমে শকটা 
রোপণং সোমন্তোচ্যতে। 

১। প্উদায়ুষা শ্বাযুযোদোষধীনা্. রসেনোৎপর্জন্ন্য ওদ্ষেগোমস্থামমৃতা৬. অনু 1.» 
করঃ--"অখৈনঘাায়োপোতিষ্ঠতি উদ্াযুষা স্বায়ুযোদোবধীনা ৬ রসেনোৎপর্জন্তন্য শুল্েণোদস্থা- 

মমৃতাঁ, অন্ধিতি* ইতি। অমৃতান্দেবাননুলক্ষ্যাংযুরাদিবিশেষণাবিশিষ্টেন সোমেন সহৌরস্থা- 
মুতিষ্ঠামীতি। জীবনমাযুঃ। তত্রাপি রোগাছ্যুপত্রবরহিতং স্বাযুঃ। তহ্ভয়গ্রদত্বাৎ সোমস্ত 

তছুভয়রূপত্বং। ওষধীনাং পর্ধান্তন্ত চ সোমঃ সার ইত্তরৌবধিবন্ত,মিবিশেষে জায়মানত্বাদ্বৃষ্টা 
বধমানত্বাচ্চ। চতুভিব্র্বশেষণৈঃ পৃথক্ক্রিয়াপনমন্েতুং চত্বার উচ্ছবাঃ॥ অমৃতশবাম্ুশবয়ো- 

রর্থমাহ-_প্উদাযুষা স্বাযুষেত্যাহ দেবতা৷ এবাম্বারভ্যো তিষ্ঠতি” (সংৎ কাণ৬ গ্রণ১ অ* ১১) ইতি। 
২। “উর্ধস্তরিক্ষমন্থিহি 1৮---কল্পঃ---পউর্ববস্তরিক্ষমন্বিহীতি শকটায়াভিপ্রত্রজতি” ইতি: 

উত্থাপনমারত্য পুনভূ'মৌ স্থাপনপর্যযস্তং সোমোইস্তরিঙ্াধার ইতাভিগ্রীয়ং দর্শয়তি-_-“উর্বস্ত- 

রিক্ষমন্থিহীত্যাহাস্তরিক্ষদেবত্যো হেতহি সোমঃ* ( সং* কাণ ৬ প্রৎ ১ অণ ১৯) ইতি॥ 
৩-৫। প্অদিত্যাঃ সদোহন্ুদিত্যাঃ সদ আ সীদাস্তভ।দস্তামৃষতো অস্তরিক্ষমমিয়ীত 

বরিমাণং পৃথিব্যা আহসীদদ্বিশ্ব। ভুবনানি সম্ত্রাড বিশ্বেতানি বরুণস্ত ব্রতানি।”-_-বৌধায়নঃ-.. 
“ত্য চ্ছিদ্রে কৃষ্ণাঙ্জিনমান্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোহসীতি, অদিত্যাঃ সদ তাদীদেতি কষঞ্চাজিনে 

বাজানমধৈনমুপতিষ্ঠতেহম্তভা দগ্যামৃষতো অস্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিবা আহ্সীদ্িশবা 
ভূবনানি সম্াভ বিশ্বেত্তানি বরুণন্ত ব্রতানীতি”” ইতি। আপক্তত্বো দ্বিতীরতৃতীয়মস্ত্রাবেকী- 
চকার। হে কৃষ্ণাজিন ত্বমদিত্যা ভূমেঃ সদঃ স্থীনমসি। হে সোম তন্াঃ সদ প্রাপ্গুছি। 
খাষভঃ শ্রেষ্ঠোহয়ং সোমো বথা ছ্ালোকো ন পততি তথা স্তস্তনং সংচকার। অন্তরিক্ষমেতা- 

বধিতামিমীত পৃথিবা। বরিমাণং গুরুত্বং চামিমীত। স সোমদেবঃ ব্বমহিম্াা। সমাগ্রাজমানে। 

বিশ্বানি ভুবনানি আ।নীদছ্যাপ্তবান্। বিশ্বেন্তানি সর্বাণ্যেবোক্তানি কর্দাণি সর্বাবরকত্বেন 
বরুণনায়ঃ সোমন্ত ব্রতানি ব্রতবগ্নিয়তান ॥ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ ম্পষ্টার্ঘতাং দর্শম্ততি- 
“আধিত্যাঃ সদোহন্তদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যাহ বথাধজুরেবৈতৎ” (সং কা* & প্র” ৯ 

অ* ১১) ইতি ॥ দ্বিতীয়মনত্রাধ্যং ধদাসাদনং তদেব তৃতীয়মন্ত্েণোপি কর্তব্যমিত্যমুমর্থৎ বেত 

পল্ভাসপুরঃসরং বিধত্বে_-“বি বা এনমেতদর্ধয়তি যদ্বারুণ৬. সম্তং মৈত্রং করোতি বারণার্চাৎ- 

সাদয়তি শ্বব্বৈনং দেবতয়! সমধণ্নতি” (সং কাণ৬ প্রণ ১ অ* ১১) ইতি। উপনদ্ধঃ 

সোম বরুণো যদ্দিষয়ে মিত্রো ন এহীতি মন্ত্র গঠসৈত্রং করোতীতি যাদম্তি এতেনৈনং 

সোমং ব্যর্ঘয়তি সমৃদ্ধিহীনং করোতি, বারুণ্যষ্চা তু সমিতি ॥ 

৬। দবনেষু ব্যস্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎস্থ পয়ো! অদ্রিয়ান হাৎন্ছ ক্রতুং বরুণ! বিক্ষ-্সিং 

দিবি শুর্ধযমদধাৎ সোমমদ্রো 1”- কলপঃ--“অখৈনং বাসসা পরিতনোতি বনেষ স্রিক্ষং তান 

বাজমর্বৎস্থ পয়ো৷ অস্বিয়ান্ হৃৎনু আতুং বরুণো বিক্ষ,গ্িং দিবি হুর্যযমদধাৎ সোমমন্্রাবিতি” 

ইতি। বিভতানেতি গ্রতিষাকামন্ত্রেতে। বরূশনামকঃ সোমদেবো জগদীশ্বরেণা ভিন্নঃ সর্ব 

পির্মমে। তৎ কিং, বনেষু বৃক্ষমধোষু অন্তরিক্ষমবকাশং বিততান। অর্ধৎস্ বারিযু বাজং 



€২৩ যজুর্বেদ-সংহিতা | [শ্রম কার, প্রথম অক | 

বেগং গতিবিশেষং, পয়ো গোষু, হদয়েু চিত্তেধু রতুং সন্করং, বিক্ষু প্রজা জঠরাগ্রিং, ছালোকে 
ু্্যং, পর্বতে সে।মবন্লীমদধাদ স্থাপয়ৎ ॥ অনেন মন্্েণ কর্তব্যং বিধত্বে--“বাসস! পর্ধ্যানহাতি 

সর্বাদেবত্যং বৈ বাস: সর্বাভিয়েবৈনং দেবতাভিঃ সমধ য়তাথো রক্ষসামপহত্যৈ” (সং কা* ৬ 

এ্রৎ » অণ ১৯) ইতি। মন্তার্থো লোক প্রসিদ্ধ ইত্যাহ--“বনেষু ব্যস্তরিক্ষং ততানেত্যাহ বনেষু 
হি ব্যস্তরিক্ষং ততান বাজমর্ববংস্থি ত্য/হ বাজ৬ হার্ববৎস্থ পয়ো৷ অস্বিয়াস্থিত্যাহ পয়ো হাছিয়ান্ছ 

হত ক্রতুমিত্যাহ স্বৎস্থ হি ক্রতুং বরুণে। বিক্ষ/গিমিত্যাহ বরুণো হি বিক্ষগ্িং দিবি কুর্ধা- 
মিত্যাহ দিবি হি ক্ধ্যং সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাণো ব৷ অদ্রয়স্তেযু বা এষ সোমং দধাতি যো 

যজতে তশ্মাদেবমাহ” ( সং" কাণ ৬ প্র* ১ অণ ৯১) ইতি। অদ্রিশবেনাত্র পাষাণবহুলো! 
গিবিরবক্ষিতঃ। পাষাণসন্ধিষু সোমন্তোৎপত্তেঃ । যজমানস্তেষু পাষাণেষু সোমং প্রাপ্সোতি ॥ 

করঃ--উ্ৃত্যং জাতবেদসদিতি দৌধাচ্চা কষ্চাজিনং প্রত্যানহাত্াধ গ্রীবং বহিষ্টাবিশসনংঃ 
ইতি। স চ মন্ত্র এবং পঠ্যতে॥ 

৭। “*উদ্ব ত্যং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ | দৃশে বিশ্বায় হৃর্যযম্ ইতি ।%-. 

কেতবে! রশায়স্তাং তং পরোক্ষং জাতবেদসমুৎপন্নস্ত সর্বন্ত জগতে বেত্তারং হুর্য্যং দেবমুদ্বহত্তি 

উধ্বপ্রদেশং গ্রাপয়স্তি। কিমর্থং, বিশ্বায় দৃশে সর্ধন্ত জগতো দর্শনা্থং ॥ পৌর্ধ্যমন্ত্রেণ রক্ষাংসি 

'নিবার্যযন্ত ইত্যাহ--“উছ ত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্ঘ্যর্চা কৃষ্ণাজিনং গ্রত্যনহাতি রক্ষদামপহত্যো, 

(সং*কাণ ৬ প্র* ১ অৎ ১১) ইতি। 

৮। “্উজ্সাবেতং ধূর্াহাবনশ্র অবীরহণো ব্রঙ্গচোদনৌ ।*-_কল্পঃ--"অথ সোমবাহনাবানীয়- 

গান গ্রতি দন়তে__“উত্তাবেতং ধূর্যাহাবনশ্রা অবীরহণৌ ব্রদ্মচোদন|বিতি” ইতি । হে উজ 

বলীবর্দাবেতমাগচ্ছতং। কীদৃশৌ, ধূর্ধাহৌ ভারং সহমানৌ অন্র অনদি শকটে শ্রুতৌ 

খাতৌ। অবীরহণৌ বীরং শকটস্থিতং সোমমবাঁধমানৌ। ব্রহ্মচোদনৌ ত্রঙ্গান্ং কৃষিদ্বারে- 

পারপ্রবর্তকৌ ॥ মন্তন্ত ম্পষ্টার্থতামাহ--“উক্্াবেতং ধূর্াহাবিত্যাহ যথাষজুরেবৈতৎ” (সং 

কা* ৬ প্রন ১ অৎ ১১) ইতি ॥ 

৯-১০ | প্বরুণন্থ স্বত্তনমগি বরুণস্ত স্কস্তনর্জনমসি প্রত্যান্তে! বরুণস্ত পাশঃ। *__বৌধায়নঃ--- 
তয়োর্দাক্ষিণং পূর্ব যুনক্তি বরুণন্ত স্কম্তনমসীতি, বরণন্ত স্বস্তসর্তনমসীতি শম্যামবগুহুতি, 

গ্রতান্তো বরুণন্ত পাশ ইতি যোৌক্ত্রং” ইতি। আপস্তত্বঃ--“বরপন্ত স্কস্তনমসীতি শম্যাং 

প্রতিমোচ্যেআবেতং ধূর্ষ/হাবিত্যনড্াহাবুপাজ্য বারুণমর্সাতি যোক্ত্রপাশং পরিস্ৃত্য প্রত্যন্তো 

বরুণতন্ত পাঁণ ইত্যভিধানীং প্রত্যন্ততি” ইতি। শাখাস্তরানুসারেণ ৰারুণমসীত্যুক্তং । এত- 

চ্ছাথানুদারেণ বরণন্ত স্বত্তসর্জীনমদীতি দষ্টব্যং। যুগচ্ছিদ্রে প্রেক্ষেপ্যঃ শঙ্ক,ঃ শম্যা। হে শম্যে 

বং বরুণন্তে।ক্ষে। নিবারণীয়ন্ত বলীবর্দস্ত স্কন্তনং নিবারণং কুর্বত্যসি । গলবন্ধনপাধনং যোক্ত্রং। 

হে যোকত্র ত্বমপি পলায়নান্লিবারণীয়ন্ত শম্যেব নিবারণং স্্রসি। দীর্ঘরজ্ভুঃ পাশঃ। স 

ঢ প্রত্যস্তঃ শকটক্তটোপরি প্রসারিতঃ। এতে ত্রয্ো মন্ত্র নি ইতি ত্রাঙ্মণেনোপেক্ষিতাঃ ॥ 

অত্র বিনিয়োগসং 

প্উদাযু সোমমাদায়োরু গচ্ছেচ্ছকটং প্রতি | দি চুলি নি সেতি 

'সাদয়েখ॥ ১॥ বনে-বস্ত্রেণ বদ্ধেবোছু প্রত্যানহৃতি চ্ধণা। উত্রাবনডুহোর্ধ্যোগে। বরু শম্যাং 



২ প্রপাঠক, ৮ অনুবাক। ] কৃষঃ-যজুরবেবিদ-মন্তু ৫২১. 

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ বরু বদ্ধ! যোক্ত্রপাশং প্রতি ধানীমুপান্ততি। অনুবাকে হাষ্টমেই শ্রিন্মনর 
এতে দশোদিতাঃ ॥ ৩॥ ইতি ॥ 

অত্র মীমাংসা! নান্তি 

অথ চ্ছন্দঃ। 
উদাযুষেত্যুষ্ট প.। উববীত্যেকপদা। গায়ত্রী। অস্তভুদিতি বনেধিতি চ ক্রি্,তৌ। উদ 

ন্যমিতি গায়ত্রী ॥ (১ অই্টক--২ প্রপাঠক--৮ অন্বাক ) ॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচা্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রক।শে কৃষ্ণযুর্ষেদীয়-তৈত্বিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীক্পপ্রপাঠকেহইমোহমুবাকঃ ॥ ৮ ॥ 

ক ক 
ষ 

মন্ত্রর্থ-অ।লোচন।] | 

ভাষ্যান্থুক্রমণিকায় প্রকাশ, সপ্তম অনুবাকে সোম-ক্রয়-সংক্রান্ত নন্ত্রসমুহ এবং তাহার 

প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় কথিত হইয়াছে । ক্রীত সোম প্রাচীনবংশ-শীলায় সংবাহন সময়ে কি 

ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে সেই সোম শকটে।পরি স্থাপন করিতে হইবে, এই অষ্টম 

অন্ুবাকে, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যে ভাবে 
পরিবর্ণিত আছে, যথা ক্রমে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; বথা,_-উদারুষা+ প্রভৃতি মন্ত্রে 

সোমকে গ্রহণ করিয়া “উর্ধস্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের অভিমুখে গমন করিবে । তার পর “অদ্দিত্যা। 

প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শকটোপরি কৃথ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া, “অদ্িত্যা সদঃ” প্রভৃতি মন্ত্রে সৌমকে 

শকটোপরি বিস্তৃত সেই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে স্থাপন করিবে । তদনস্তর “বনেষু প্রভৃতি মন্ত্রে 
সোমকে বন্ত্রে বন্ধন করিয়া “উদ্ুত্যং প্রন্থৃতি মন্ত্রে শকটোপরিস্থিত কৃষ্ণাজিন দ্বার! পুনরায় সেই 

বন্ত্রবদ্ধ সোমকে বাধিতে হইবে। . "উত্ৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে বলীব্দদী আনয়ন করিয়া শকটে 

যোজনাস্তর “বুরুণস্ত* প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা নিক্ষেপ করিব!র শিধি। তার পর “বরুণন্ত স্বম্তসঙ্জন- 
নপি' মন্ত্রে যোক্ত,পাঁশ বদ্ধ করিয়া “প্রত্যন্ত প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে সোমাধারকে অভিমন্ত্রিত করিতে 

হইবে। অষ্টম অন্ুবাকের দশটা মন্ত্রে সোমসংবাহনের এইবপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিনিয়োগ-সংগ্রহকার 

ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে মন্ত্সমূহের যে অর্থ হয়, আমরা তৎসন্বন্ধে 
ভাষ্তকারের অভিমত পরিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মস্তব্যও প্রকাশ করিতেছি। 

অষ্টম অন্ুবাকের প্রথম মন্ত্র_-“উদদাযুষা প্রভৃতি । এই মন্ত্রে ক্রীত সোম গ্রহণের বিধি। 

হৃতরাঁং মন্ত্রের সম্বোধ্য - সোম । মন্ত্রের অর্থ-সম্বদ্ধে ভাম্ের মত এই যে,-অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে 

লক্ষ্য করিয়া আয়ুরাদি বিশেষে বিশিষ্ট সোমের সহিত আমি উখিত হই। জীবন--আমঘুঃ | 
রোগাদি উপদ্রব-রহিত যে আদ্ুঃ তাহাই স্বাযুঃ। সোম উভয়বিধ আয়ু প্রদান করে, বলিয়া সোম 
সেই উভয়বিধ আদপুর স্বরূপ । সোম ওষধীর এবং পর্জন্তের সারভূত। সোম এবং ওষধী 
ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃষ্টির দ্বারা উভয়ই পরিবর্ধিত হইয়া থাকে । লালের থে চতুর্ধিধ 

রুষযুর্ষেদ -”৬৬ 
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বিশেষণ মন্ত্রের (বৃক্ষলতাদি ) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাম্যকারের মতে সেই চারিটা “উৎ পদ 
সেই চতুর্বিধ বিশেষণের সহিত অস্বিত। * 

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্িষয্ন অনুধাবন করুন। মন্ত্রের মধ্যে 

“উদীযুষা” এবং "স্বাযুষা” ছুইটা পদের প্রতি প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে। "িতৎ এবং “আযুষা-এই 
ছুইটী পদে “উদ্লাযুষা” পদ নিষ্পন্ন। আমাদের মতে এ “উদ্াযুষা” পদের অর্থ হয়,_-প্অক্ষয়- 

জীবনলাভায় উত্তিষ্ঠামি। আর 'স্বায়ুষা” পদের অর্থ হইয়াছে,“সৎকর্মমসাধনাদিনা শোভন- 

জীবনধারণায় 1 কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে? যখন ভগবানে আম্মলীন করিতে 

পারা যায় +-নখন চৈতন্তে চিৎস্বরূপে আত্মার সম্মিলন সংঘটিত হয়; তাহা হইলে তখনই অক্ষয় 

চিরদ্রীবন লাভ হইতে পারে । আর, সতকন্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই 
ন্বানুষা।” ঘিনি যাগদানাদি সৎকর্্মাধন করিয়া, অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে সনর্থ হন, তিনি 

ইহসংসারে মৃত হইলেও জীবিত-পদব[চ্য । কীন্চিরস্ত সঃ জীবতি। তাহার কার্য - তাহার 

কীরঙ্িই তাহাকে জীবিত লাখে । তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে__“হে 

দেব! "ম্বাযুষ” অর্থ।ৎ সতকল্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্টির অধিকারা হইতে পার! যায়, 

আমি যেন ভবত্গ্রসাদে সেই যশহখ্যাতির অধিকারী হই, অর্থাৎ_-আমার প্রবৃত্তি, আমার 

মতিগতি যেন সতকর্মনাধনে, ভগবানের প্রিয়-কাধ্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়।” আর প্রার্থনা 

জানান হইঘাছে,“হে দেব! আম বেন আপনাতে আক্মলীন করিতে সমর্থ হই। তাহাতেই 

যেন আম|র অক্ষয় জীবন লাভ হয়।” তার পর প্রার্থনা হইয়াছে,--“ওষবীনাং রসেন উত্তিষ্ঠামি 1, 

অর্থাৎ,--কন্ম্ল-স্য়কারক যে কম্ম, তাহার সারভূত যে শুদ্ধসত্ব, সেই শুদ্ধসত্ব-সঞ্চয়ে যেন 
উদ্বোধিত হই । এখানে কম্মের দ্বারা কর্মক্ষয়ের আকাজ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। যে কর্মের 

দ্বায়া কর্ম্ম ক্ষয় হয়, সে কম্ম-__ কোন কর্ম? মন্ত্রের প্রথম অংশেই তাহ! বলা হইয়াছে, সে কর্ম 

সৎকর্ম । অর্থাৎ, আমার কন্ম এমন হউক, যে কন্মের ফলে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্বের সঞ্চার 

হয়, আর সেই শুদ্ধসত্বের প্রভাবে আমার কন্মের অবসান হইয়। যার। “ওষধী” পদের অর্থ--- 

“ফলপাকান্ত পর্য্যন্ত যে জীবিত থাকে ।, পূর্ব পুর্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যপদেশে “ওষধী: 

পদের তাৎপধ্য সম্বন্ধে বিস্তৃততাবে আলোচনা করা হইয়াছে । স্তরাং এস্থলে তাহার পুনরা- 

লোচন৷। নিশ্রয়োজন। ভাব এই যে,_-আমার কম্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমার অন্তরে 

শুদ্ধসত্ব-স্বরূপ ভগবাঁন অধিষ্ঠিত হন এবং সেই কর্মের প্রভাবে আমার কন্মের অবস।ন হয়। 

তাঁর পর 'গঞ্ভন্তন্ত শুল্সেণ উত্তিষ্ঠামি' অংশ । এ অংশে ভাষ্বের মত এই যে, সৌম এবং 

ওষবী ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টির জলে তাহারা! পরিবৃদ্ধ হইয়া থাকে । লৌকিক হিসাবে, 
এপ ও হত স্টপ পা পপ 

* শুর্লযজুর্ক্্দ সংহিতায় এই প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাম্যানু- 
ক্রমণিকায় ( মহীধরের ) প্রকাশ,-সোমগ্রহণ করিয়া, সোম-সন্বোধনে মন্ত্রী পাঠ করিতে হয়। 
মগ্্রটা অগ্নিদ্দেবতা-সম্ন্ধী এবং পুরস্তাদ্ বৃহতী ছন্দে গ্রথিত। মন্ত্রের অর্থ-উংকৃষ্ট চিরজীবন- 
লক্ষণভূত আমুর নিমিত্ব এবং যাগদানাদি দ্বারা লন্ধ শোভন আযুঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি 
দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উখিত হইয়াছি।, 

০০০০ 
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প্রাক্কতিক নিয়মে এ অর্থ সঙ্গত হয় বটে। কিন্তু আমাদের অর্থ ভিন্নরূগ | “পঞ্জন্তন্ত পদে আমরা 

সাধারণ বৃষ্টি অর্থ গ্রহণ করি না। বারিধারার ন্যায় “ভগবানের করুণীধারার বিষয়ই এ 
“প্জন্তিন্ট পদে ব্যক্ত করিতেছে । শুদ্মেণ পদের সাধারণ অর্থ--শোঁধকেন।” কিন্তু যাহাতে 

অন্তরের কলুষক্রেদ পাঁপরাশি বিশু হয়, এখানে "শুদ্মেণ” পদে “ভগবানের করুণাধারারূপ সেই 

জ্ঞান-ৃষ্টিকেই' বুঝাইতেছে বলিয়! মনে করি। করের দ্বারা কর্ম ক্ষয় করিতে হইবে, শোভন 
জীবন-ধারণের জন্য সৎকম্শ সাধন করিতে হইবে। কিন্তুসে কর্ম সম্বন্ধে -সেই কর্মের স্বরূপ 

বিষয়ে তে জ্ঞানলাভ হওয়া চাই! বর্শের স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে, সদসৎ-বিচারে সামর্থ্য না 

জন্মিলে, কর্্মানুষ্ঠানই ষে সম্ভব্পর হয় না! সেই জ্ঞানলাঁভ করিয়া, জ্ঞানৃষ্টির সাহায্যে অগ্রসর 

হইলে তো চিৎস্বরূপ চিন্ময়ে আত্মসম্মিলন ঘটিবে ! অক্ষয় অমূত ভগবানকে পাইতে হুইলে, 
শুদ্ধসত্বের অধিকারী হইয়৷ সৎকর্ম্ম-সাধনে কর্মফল ক্ষয় করিয়া শোভন আমু লাভ করিতে হইলে, 

জ্ঞানদৃষ্টিই প্রথম প্রয়োজন । তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ভগবানের শ্নেহকরুণীয় 
জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া! শুদ্ধসত্তের অনুসরণে অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে মেন উদ্বুদ্ধ 

হই। ফলতঃ, সৎকর্ম সাধনে, শুদ্ধসন্ব সঞ্চয়ে, এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাতে-_অক্ষয় জীবন লাভের 
আকাজ্ষাই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,_-হে 

ভগবন্! আপনি কৃপ। করিয়া, আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান 
করিয়া! বর্মফল গ্রহণে আমাকে আপনাতে বিলীন করিয়া! লউন |, 

দ্বিতীয় ( উর্ববস্তরিক্ষমথিহি ) মন্ত্রে শুদ্ধনৰ আহরণের আকাজঙ্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া 

মনে করি। ভাধ্যকারের মতে--উথান হইতে আরন্ত করিয়া পুনরায় ভূমিতে সোমস্থাঁপন পর্য্যস্ত 
সোমের আধার অন্তরিক্ষ। সেই হেতু সোম অন্তরিক্ষ দেবতা বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, 

আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহ! বিবৃত করিতেছি । মন্ত্রের ভাব এই 

যে,_“ভগবানকে যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই কিন্তু কি উপায়ে মানুষ 
ভগবানকে পাইতে পারে? জপ, তপ, পুজা, আরাধনা, কর্শ-_যাহ! কিছু কর না কেন, সকল 
কর্মের মধ্য দিয়াই দেবভাবের অধিষ্ঠান থাকা চাই। শ্রীমদ্লগবদগীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিক্ষাম 

কর্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজন্ূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ব নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে 
পারি। আমি যে কর্ম করব, আমি যে জপতপ-পুজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্মের 
নিয়োগকর্তা কে হইবেন? সেই জ্ঞানন্বর্ূপ ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, কোনও ইষ্টসিদ্ধির 
সম্ভাবনা নাই। তাহারই প্রেরণায় তীহারই কাধ্যে ব্রতী হইলেই তাহাকে হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পার! যায়। মন্ত্রের তাই উপদেশ-_-সর্বকর্মফল তাহাতে অর্পণ করিয়া, তীহারই 
কার্যে উৎস্থষ্ট-গ্রাণ হও। ইঠ্টসিদ্ধি হইবে--ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ।”, 

তাহাই তোমার মোক্ষ__তাহাই তোমার পরমার্থ! 
অতঃপর তৃতীর চতুর্থ এবং পঞ্চম (“অদিত্যা” হইতে “ব্রতাঁনি, পর্য্যস্ত ) মন্তর্রয়ের তাৎপর্ধ্য 

অনুধাবন করুন। ভাষ্যের বিভাগ অন্থুসারে পঁ তিনটা মন্ত্র একমন্ত্রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। 
আমরা বোধলৌকর্ধ্যার্থ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাঘ্মমতে তৃতীয় মন্ত্র 

শকটোপনি কৃষ্ণা্জিন আত্তীর্ঘ করিতে করিতে গাঠ করিতে হয়! সে মতে মুক্টা কৃ% দিনের 



৫২৪ যজুর্রবেদ-নংহিতা | . [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

সম্বোধনে প্রযুক্ত | মন্ত্রর্থ--হে রুষ্ণাজিন! তুমি “অদিত্যাঠ অর্থাৎ অথগ্ডিতা পৃথিবীর 
(ভূমির ) স্থান-ূগ হও। 'অতঃপর সেই শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে সোম 
স্থাপন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রী সোম- 
সম্বোধনে বিনিযুক্ত | মন্ত্ীর্থ+-হে সোম 1 তুমি ভূমিসন্বদ্ধি সেই স্থান সর্বত্র প্রাপ্ত হও! 
অতএব সেখানে অর্থাৎ শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।” অতঃপর সোমকে 
আলম্তন করিতে করিতে "অস্তভ্াদ গ্যাং ইত্যাদি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্দ 
বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী 'ও তিটভ-ছন্দোবিশিষ্ট । ক্রীত সোমের বরুণ*দেবতাত্ব-নিবন্ধন বরুণকে 

বরন্গরূপ জ্ঞানে মন্ত্র্বয়ে তাহার স্তি কর! হইয়াছে । সে হিসাবে মন্তর্ধয়ের অর্থ) যথা,__“শ্রেষ্ঠ 

বরুণ "গ্ঘ/ং অর্থাৎ ছ্যলোককে স্তশ্থন করেন অর্থ।ৎ ছালোক যাহাতে পতিত ন! হয় অথব। সোম 

যাহাতে ছ্যলোকে পতিত না হয়, বরুণদেন স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ অন্তরিক্ষলোককেও 

স্তষ্তন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুত্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর 

শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরস্থ স্বমহিঃ।র দ্র সম্যক রাজমান সেই 
বরুণদেব বিশ্বের সকল ভূবন (লোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। পূর্বোক্ত সকলই সেই 
সর্ধাবরক নরুণ নামক সৌঁমের কার্য অর্থাৎ ভালে।ক-স্তস্তনাদি-রূপ রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরণদেব 

সর্বদাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।, 

মাহা হক, মন্্য়ের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভাঁম্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। 
কষ্ণাজিন ও সোম-সান্থোরন-স্থচক কোনও পদই মন্্সমূহে পরিদৃষ্ট হইল না। সুতরাং 

ভাষ্যকারের অধ্যাজত সম্বেধনমুলক পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা 

তৃতীয় মন্ন শুদ্ধসর-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা 
নিয়ে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্াকার মগ্ব্রয়ে বে অর্থ প গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগের 

পরিগৃহীত পঞ্ঘ।র অনুপরণে সে অর্থ9 আমরা গ্রহণ কর্ট পাম না। সে বিষয় আমাদিগের 

প্রকাশিত মর্্ানুলারিণীন্যাখ্যায় 'ও বঙ্গান্ুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি 

সুত্রে আমরা পূর্বে।ক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদশ,.. করিতেছি । 
তৃতীয় মন্ত্রে শুদ্ধদাবের সম্বোধন আছে। পূর্ব পু. মন্ত্রের সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষায় সেই 

পিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ণ্অপিত্যাঃ' পদ “অদিতি শব্দ হইত নিষ্পনন। “অদিতি” শব্দে অনন্ত 

বুঝায়-_বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন 
অপরকে বুঝায় না । সুতরাং “অদিত্যাঃ পদে “অনস্তরূপস্ত ভগবতঃ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে । 

“সদ+,- অধিষ্ঠান আধার । আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসত্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে । 
এখানে “অদিত্যা মদঃ” বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসত্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ 
ও শুদ্ধপত্ব যে আবার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরম্পর-অঙ্গাঙ্গীরপ ! যেখানে শুদ্ধসত্ব, 

সেইখানেই যে ভগবান্) আবার যেখানে ভগবান, সেইখানেই যে শুদ্ধসত্ব; তাহা আমরা 

পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। তাই “সদঃ, শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি--“আধাররূপঃ বা 
অংশীভূতঃ এবং তাহা হইতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,-হে গুদ্ধসত্ব ! তুমি ভগবানের 
আধারম্বরূপ হও ।*. হৃদয়ে, গুদ্ধসত্বের উদয় হইলে, সে হদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান, অতি সহ্জে 



২ গ্রপাঠক, ৮ জন্বাক।]  কৃষ্চ-যজুর্ষেবেদ-মন্ত্র | ৫২৫ 

হইয়া থাকে | নির্মল পবিত্র হদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধপন্তের দ্বারা সে আসন প্রস্তত 

হয়। শুদ্ধসত্বের গ্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন 

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদদিগের মতাস্তর থাকিলেও, 
অর্থ-বিষয়ে প্রাক্ই মতানৈক্য নাই। এ মন্ত্রের 'অনিত্যাঃ সদঃ' পদদ্বয়ে তাব্যকার “ভূমি বা 
পৃর্থিবী সন্বন্ধি স্থান? অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্গিতি' পদ অনস্তন্বূপ ভগবানকে বুঝা 

বলিয়া, এঁ পদদ্বয়ে আমরা "ভগবৎসন্বন্ধিনং স্থানং, যদ্বা-_-নিম্মলং জদয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 

প্রথমাংশের সহিত তাহাঁতে ভাব্সঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্্রার্থে এক উচ্চ ভাব 

প্রকাশ পাইয়াছে। হ্বরয় যখন নির্মল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই মে 
হৃদয়ে গুদ্ধসত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাঁয়। আবার, শুদ্ধসত্ব সঞ্চিত হইলেই,-_হৃদয়ে ভক্তির 
অনন্ত প্রত্রবণ উনুক্ত হইলেই, তখনই ভগবাঁনকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থন 
করা চলে,--হে শুদ্ধসত্বশ্বূপ ভগবন্! তাঁপনি আমার হদয়ে আসিয়া উপৰেশন করুন |, 

তখনই তাহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাহাকে পাইবার জন্ত হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ষা 

জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাঁকিবার সামর্থ্য আমে। তগ্ধিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি? 

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক | তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। তাহার 

নিয়মে ভুলেশক, ভূবলেোোক ও স্বলেরক--সকল লোকই বথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের 
যাবতীয় স্বষ্টসামগ্রী তাহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে-_মনতর্ধয়ে এই ভাবই পরিদ্ষট। চতুর্থ 
মন্ত্রের অন্তর্গত পপৃথিব্যা” পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি । মন্ত্রে 
'পুথিব্যাংঃ পদ্দে ষটী-বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপুম্য।স্ত “ভুপি পদ গ্রহণ করিয়াছি। 

তাহাতে এ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, অ।মাদের ব্যাথ্য।য় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয় অর্থ অপেক্ষা, “বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অস্ত পায় না+-_ 
এই 'অথই অধিকতর সমীচীন বলির! মানে করি। 

ষ্ঠ মন্ত্র করুণাময় ভগবানের নাহা্স্য-গ্রধ্াপক | ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে 

কেমনভাঁবে প্রবাহি ত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্েও সেই ভাবই প্রকাশিত। 

তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগুঢ় তত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে 
চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। আমার্দিগের ছুই প্রকার অগ্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ-জগতের 
প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত অন্তর্গগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃগ্র-তত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত 
হইয়াছে । আমাঁদিগের মনে হয়_ মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি । সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে 

যেমন তাহ।দিগের মারভূত এক একটা সামগ্রী আছে এবং ভগব|ন্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই 
সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিৰেশ করিয়৷ যেমন অ।পনার অপর মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় 
দরিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় ভগবান আমাদিগের এই পাষাণবৎ কঠোর হ্বদয়ের 
মধ্যে সত্বভাবের ধারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিম! প্রকাশ করিয়৷ বিদ্ধমান 
'আঁছেন। তাহ|র করুণ।র প্রকাশ যে কত দিকে-_কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? 

তাই বল! হইয়্নাছে--প্বনেষু অস্তর্িক্ষং বি-ততান”। অর্থাৎ তিনি বন-সমূহে অন্তপ্িক্ষকে 

নিশ্বৃত রাধিয়াছেন। ভাতের ভাব এই,যদিও অন্তরিক্ষ সর্বগৃত। তথাপি বনে মুর্তজব্োের 



৫২৬ যজব্রেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অই্টক। 

অভাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অভ্যস্ত বিসৃতি গ্রতিপর হয়। আমর! এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব 
গ্রহণ করি। গ্রাথমতঃ “বনেষু পদে আমরা 'অরণ্যানি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি । নিবিড় 

অরণ্যের পর, 'আ।র যে আকাশ আছে-সাধারণ-দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে 
হয়, বনাস্তেই দেন 'আকাঁশের শেষ হইয়াছে । কিন্তু বাস্তব তাহা নহে । অরণ্য যত 

দূব-বিশ্কৃত হউক না কেন, তদন্বর্গত বৃক্ষরাজি ঘত-দূর উদ্ধেই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান 
থাকুক "না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্ন'তশির তরুরাজির শীর্যদেশ অতিক্রম 

করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিচ্বমান আছে। এই দৃষ্টাস্তের শিক্ষা এই যে,-আমর! যাহাঁকে সীমা 

বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে । অসীম অনন্ত আকাশের স্ায় ভগবান অসীম 

অনন্ত রূপে বিছ্বমন্ রহিয়াছেন। তিনি এখানে নাই-সেখানে আছেন; অথবা! তিনি 
সেখানে লাই, এখানে আছেন :- এই মে একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়। আমরা করুণাময় ভগবানের 

গণ্ভী নির্দেশ করি, মন্ত্রাংশ সেই গণ্তী ভেদ করিয়া দিন্তেছে। এক পক্ষে 'বনেষু অস্তরিক্ষং 
পদদ্বয়ে এই এক ভাব 'গ্রাপ্ত হই ) পঙ্গীস্তরে এ ঢই পদে আবাব অন্তর্জগতের আর এক তত্বকথা 

ব্ক্ত আছে বুঝিতে পারি। মে পক্ষে “বনেমু” পদে অরণ্যসদৃশ 'আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি 
লক্ষা পড়ে । হিংস্র রিপুশাপদসঙ্কুল এই হৃদয়ে সময়ে সময়ে মে শ্নেহকরুণার ধারা প্রবাহিত 
হয়, তাহার কারণ কি? দে কারণ কি এই নহে-সেই করুণানয়-_ণ্বনেষ অ্তরিক্ষং বি- 

তান!" এই ভাব উপলব্ধি করিয়া আমরা “আন্তরিল্সং পদের প্রতিবাকো “অন্তরিক্ষবং 

অনন্তপ্রলারিতং শ্নেহকারুণাং পদ।বলি গ্রহণ করিয়াছি । 

“বনেষু আন্তরিক্ষং+-ককণীময়ের করুণান এই ঘেমন এক নিদর্শন এাত্যক্ষ করি; তদ্প 
তাহার করুণার আর এক পরিচম_এ্অর্বাংস্ বাজং” | এ পক্ষেও ছিবিধ ভাব পরিগ্রহণ 

করিতে পাবি: ধাহ।রা পুরুষ, তাহারা মে দীর্ঘ্যণান হয়েন, সে এক তীহীরই করুণা । অথবা, 

ধাহার। আঙ্মোতকর্ষলম্পন্ন, াহাদিগের মণ সত্কন্ম্সাধনসামর্গা স্বতঃসঞ্াত হয়। উহা? 

ভগবানেরই করণা,_-উাহারইঈ অলৌকিক বিপান ৷ তাই ধাহারা ভগবানের গ্রাতি অল্প অগ্রসর 

হইয়াছেন, তীহাদিগের মধো সংকর্ম-সাবনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে।” প্অর্ধৎস্থ 

বাজং” পদদ্ধয়ে এই ভাবই প্রকাশমান। তার পর--“অদ্থিয়াস্থ” পয়ঃ৮ | এখানেও দ্ই 

রূপ ব্যাধ্যায় ছুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি । “অন্বিয়া পর্দে গাভীকে বুঝায়। আবার, 

এ পদে জ্ঞান-কিরণকেও (জ্ঞানকে ) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান ছুপ্ধকে 

সঞ্চিত রীখিয়াছেন ; তেমনই জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্বকে (ভক্তিকে ) সংযোজিত করিয়া 

রাখিয়াছেন। উভক্ন পক্ষেই তাহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্য্যকারিতার একটু 
সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কাঁলবশে গাঁতীর স্তনে দৃ্ধের সঞ্চার হয়। আমরা তাহা! দোহন করিয়া 
প্রাপ্ত হই। এখানে ধেমন দৌহন-রূপ কর্ণ, জ্ঞানকে তক্তিসহযুত করিবার পক্ষে তন্ধপ একটু 

কর্শের গ্রয়োজন হয়। জ্ঞানাভ্যন্তরে ভক্তি--দান্ুষকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান- 

ভক্তির এই সংযোগ-_-ভগবানের করুণী-প্রভীবেই সমাহিত হয়। এইরূপ, “হৎস্থ ক্রতুং, 

“বিক্ষু অগ্রিং+, “দিবি ুর্যাং এবং “অদ্রৌ সোমং” প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ 

করুণার নিদর্শন পাই।. 



২ প্রপাঠক, ৮ অন্বাক।]  কৃষ্ণ-যন্ূর্বেেদ-মন্ত্র। ৫২৭ 

তীহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা--তাহার সর্ধবপ্রধান যে করুণা, আমর! মনে 

করি, “অভ্র সোমং” পরঘয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; এবং এ ছুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই 
তাষ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করণা__-তীহার 

সকল কুরুণার সার করুণা-সে কি? না-ভাষ্যকার বলিলেন, পর্বতের মধ্যে তিনি 

সোমলতাকে স্থষ্টি করিয়াছেন ! কেন-না, সৌমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন ; আর, সে রস-পানে 

ইন্দাদি তৃপ্ত হন! এই এক ত্রীস্তবিশ্বান মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি 

ঘটিয়৷ গিয়াছে । লত-পাতা। মাদক-দ্রবা--এ তো তাহার স্থষ্টির সর্বত্রঠ আছে! ইহাতে 

তাহ।র অণে।কিকত্ বা অতিনবত্ধ আর কি থাঁকিতে পারে আমরা তাই বলি, এ ভাব-_ 

ভাবই নহে, প্র অর্থ-অর্থই নহে। যিনি হ্যলোকে হুর্যাকে স্থাপন করিয়াছেন অথব। 

মিনি স্বর্ঁলোকে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্তরিক্ষ ধাহার বিশাল স্ৃষ্টি- 
মহিমার গ্োোতনা করিতেছে ; তাহার মহিমা-কীর্ভনের জঙ্ত মাত্র একটা দে।মলতা-স্কষ্টির 

উপমা প্রয়োজন হইল? এ অর্থ অনরা কখনও সঙ্গত বলিয়। মনে করি না। সোম-শনে 

পূর্বাপর আমরা মে শুদ্ধসত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আদিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা 

উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাহার অপার করুণা-আমাদিগের ভ্ায় নাস্তিক 

পাষগ্ডের পাষাণ-জদয়ে তিনি ঘে শুদ্ধসন্ত্রের ন্েহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন ! যেদ্িক 

দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি নে “নরুণঠ তিনি বে কপাবারিবর্ষক, তাহ।র 

পূর্বোক্ত কন্মঈ অর্থাৎ এই পাষাণ হৃদয়ে সত্ভাবের সঞ্চার-করণই তাহার গ্রবান মহিমার 

পরিগারক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাহ প্রখ্যাত হংরাছে। তিনি যেমন বনেষু অস্তরিক্ষং 
বিততান”, তিনি তেমনি অদ্রৌ সোমং অ্ধাৎ। উভয়ত্রহ অপার মহিম! প্রকাশ পাইয়াছে। 

ভাষ্যকার মন্ত্রের বে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার কিঞিৎ আভাষ প্রদান 

করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় -বরুণ নামক দে(মদেন এবং জগদীখবর অভিন্ন । তিনি 

এই বিশ্বব্র্গাও নিম্মাণ করিয়ছিলেন। সে কিরূপ? তিনি বৃক্ষদমূহের মধ্যে অন্তরিক্ষরূপ 

অবসান নির্মাণ করেন, অশ্বসমূহের মধ্যে বেগ ব! গতি প্রদান করেন; গাভী-সমূহে পয়ঃ, হৃদয়ে 

স্বল্প, মনুষ্যে জঠরাগ্রি, ঢ্যলোকে কর্য এবং পর্বতে সোমবন্লী স্থাপন করেন ।, ভাষ্যমতে এখানে 
“অদ্রি শবে পাষাণবহুল পর্বতকে বুঝাইতেছে। পাষাথ-সন্ধিসমূহে সোম উৎপন্ন হয়, আর 
যজমানগণ সেই পাষাণের মধো সোম প্রাণ্ত হন। : 

সপ্তম ( উদত্যং প্রভৃতি ) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি নিভৃত কৃষ্ণসার মূগের চন্মের দ্বারা 

বস্ত্রাবন্ধ লোমকে বন্ধন করিতে হয়। নন্ত্রটা কুর্্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ--সকল জগতের বেত্তা 
হূর্য্যকে রশ্সিসমূহ উদ্ধপ্রদেশ প্রাপ্ত করায়। কি জন্ত !--সকল জগতের দর্শনের জন্ধ। (১) 

যাহা হউক, আমর! এই মন্ত্রে এক উচ্চতাব প্রত্যঙ্* করি। “কেতব* পদের অর্থ-+ভাষ্যমতে, 
রশ্ময়ঃ | আমাদের মতে এ পদের অর্থ--প্রজ্ঞাপকা; জ্ঞানরশ্ময়ঃ অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক জ্ঞান- 
রশ্মিসমূহ। এ স্থলে 'প্রজ্ঞাপক" শব্ধ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-গোতিক | “্দৃশে বিশ্বায় পদের অর্থে 
সাযণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,--“সর্বন্ত জগতো” দর্শনার্থ;) অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন 

নিমিত্ব। আমাদের মতে সমস্ত দেব্ভাবের দর্পন নিমিত। এ স্থলে ভুবন না! দেখভাৰ 



৫২৮ যজু্বেদ-সংহিতা | | প্রথম কাণ্ড, প্রথম জঙ্টক। 

উভয় পদই অধ্যাহৃত। “হুর্ধ্য' শের ব্যাখ্যায় আমরা 'জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রদ্ধ' অর্থ গ্রহ্ণ 
করিয়াছি। পরব্রদ্দের কুর্যয-রূপ বিভুতিতেই জ্যোতির পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি পুণবরক্ষ। 
এ পক্ষে মন্তস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টারও বেশ সার্থকতা প্রতিপর হয়। মন্ত্রের ভাবার্থ হস্স 

এই যে,--সাধক যখন শুদ্ধসব্ত-জ্ঞানলাভে সনর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে 
পরত্রদ্ধের পূর্ণজ্যোতিঃ ব্রহ্গরন্স্থিত সহশ্রার পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরত্রঙ্গের 
পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাহার সমস্ত দেবভাৰ স্বতঃই অধিগত হইয়। থাকে । আমর! মনে 

করি, মন্ত্র এই তত্বই বিবৃত করিতেছে। * 
১ ক পপ উপ আর আই পিক শপ | তাপ উকি পীাপ্পা আিপিকপ আীপিপ পিপাি প পিপি শী জগত সপ পি আচ সপ শলাপী পপ | ০৯টি স্পীশি ৮৩ স্পর্পীপাপিসপ | পিপি ৪৮০ 

* এই মন্ত্রটা সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয় পর্ষধে (১প্র--৩দ--১২সা ) গরিদৃষ্ট হয়। 
সেখানে সায়ণ যে 'অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্টযুর্ধেদোদ্ধত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে 

হতন্্। 'আমর! নিয়ে সারণের সেই ব্যাধ্যা প্রদান কারিলাম ) বথা,- 

দকেতবঃ প্রজ্ঞাপকা: স্র্ধ্যান্ব;। যদ্বা হ্্যরশয়ঃ কর্ধ্যং সর্ধন্ত প্রেরকমার্দিত্যং উদ্বহস্তি 

উদ্ধং নয়স্তি। কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ সর্বস্মৈ উবনায় দৃশে দ্র্ং বথা সর্ধে জনাঃ স্র্ধ্যং 
গণ্স্তি তথোদ্ধং বহত্তীত্যর্থ;ঃ। কীদৃশং কুর্্যং? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতব্দসং জাতাং প্রাণিনাং 
বেদিতারং জাতগ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং গ্ে/তমানং।” 

অর্থ প্রজ্ঞাপক হৃষ্যাস্বগণ অথবা কু্যকিরণসমূহ লকলের (স্ব স্ব কনম্মে) প্রেরক 

আদিত্যদেবকে উদ্ধদেশে বহন করিনা থাকে । কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না-সমগ্র 

ভুবনের দর্শন নিমিত্ত ( অর্থাৎ,-.সকল লোকই যাহাতে সুর্যযদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্ত )। 
হুর্য্যদেব কিরূপ? না-_প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাত! বা জীতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন। 

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যের্প অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিয়ে 

দুইটা অর্থ প্রদান করিলাম। যথাঁ-( ১) "অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তমাত্রের প্রবুদ্ধকারী স্থধ্য 
নামে গ্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেধতাকে নিরন্তর উদ্ধে বহন করিতেছে । তাহাঁতেই এই বিশ্বচরাচর 

দৃষ্ট হইতেছে ।”” (২) “যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, স্থ্যের রশ্মি বা 

ঘোটকলমুহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা গ্োতমান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্যকে সেই প্রকারে উদ্ধে বহন 
করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে 1” 

সামবেদের “আগ্নেয় পর্েঃ এই হৃুর্যয-মন্ত্র কিরপে স্থুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রন 
করিয়া থাকেন। সাক্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,__"ছব্রিণো গচ্ছস্তি” এবং *প্রাণভূত 
উপদধাতি” এই ন্তায়ান্থুসারে সেখানে কৃ্ধ্যাআ্ক মন্ত্রও আগ্নেক় বলিয় গণ্য। অর্থাৎ 

ছত্রিগণ গমন করিতেছে বলিলে, তম্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন 
ছত্রিকূপে গণ্য হয়, তদ্রপ; এবং “প্রাণভূত উপদধাতি,-- এস্থলে অগ্ল্যাধান সম্বন্ধীয় ই&কোপধান 
বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্ের গ্রহণ থাকীয়, জৈমিনির “সমবায়াৎ, শুত্রাঙ্থুদীরে যেমন 

তন্মনযুক্ত অপর মন্ত্ও “প্রাণভূৎ্, শবের লক্ষ্য, সেইরূপ । ফলতঃ, উভয়ন্রই কষ্টকল্পনা দ্বারা 
মঞ্চের আগ্রেয়ত্ সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনার আদৌ আবশ্তক করে না । 
মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । 
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অষ্টম € "উন্লাবেতং প্রভৃতি ) মন্ত্র কথঞ্চিৎ সমন্তামূলক। ভাস্কানুমরণে মন্ত্রের অর্থ, 
'নিক্ষাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয়। এমন কি, অপৌরুষেক্ বেদ-মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার 

সুধার হইঘ্া থাকে । মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্রে কি বিপরীত অর্থ ই সন্নিবি্ হইয়াছে 
আর তাহা মনে হইলে--সে অর্থের ব্ষিয় স্মরণ করিলে-_যুগপৎ ক্ষোভে ও বিশ্ময়ে হৃদস়্ 

ভিয়মাণ হয় পুর্ব-মন্ত্রে শকটোপরি আন্তীণ কুজ্ঞাজিনকে সক্কোধন কর! হইয়াছে) আর এই 
মন্ত্রে শকটবাহী রৃষদ্বপ্পের ( বলীবর্দো ) প্রতি সম্বোধন আছে। শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত 

হইল, তছৃপরি সোম পরিস্থাপিত্ত হইল। কিন্তু সে শৰকট বহন করিবে কে? তাই 
বলীবর্দ বা বৃষের আবশ্তক। সেই জন্তই বোধ হয় ভাষ্যকার বক্ষ্মাণ মন্ত্রে বৃষের সম্বন্ধ 

খ্যাপন করিয়া, পুর্ব্ব পুর্ব্ব মন্ত্রের সহিত অর্থ-নঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রে উত্তর” 
পদ আছে। “উজ, (উত|) পদের নানা পর্য্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়? 
তন্মধ্যে “বুষও এক পর্যায় বটে। কিন্তু এখানে যেভাবে পদটা প্রযুক্ত আছে, তাহ।তে 

সাধারণতঃ বুষ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। নিত্য-সত্য বেদ-মস্ত্রেরে সহিত অনিত্য-বস্তকন 

( বৃষ-বিশেষের ) মন্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপপ্রাগ্ড হয়। 
আমরা তাই মন্ত্রের সহিত অনিতা-বস্তর সম্বন্ধ-খ্যাপনে-_-“উজ্জৌ” পদ বুষবিশেষ সম্বোধনে প্রযুক্ত 
বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, মন্তরান্তর্গত এই “উত্রৌ” পদ্দেই মন্ত্রে এক উচ্চ 

আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে । 

ভাষ্য।নুস।রে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,__-“হে বলীবর্দদ্ধয় ! ভোমর! এস শুবং আপনা, 
আপনিই রথে যুক্ত হও। তোমরা কিরূপ ?--না, ধধূর্যাহৌ/__-তারবহনক্ষম অর্থাৎ শকট-ধুর 
বহনে সমর্থ_রথ টানিবার উপযোগী শক্তিদম্পন্ন” ) সেইরূপ "অনশ্রঃ১-__নয়নযুগলে অশ্রবারিশুন্ত 
অর্থৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন ; আর “অবীরহণে” শফটস্থিত সোমের বধকারী নহ অথবা 

শৃগাদি দ্বারা শিশুদিগকে অহিংসাকারী এবং “ব্রহ্মচৌদনৌ” অর্থাং ব্রাঙ্ষণগণকে যজ্ঞের প্রতি 

প্রেরণক।রী অথব1 কৃষি দ্বারা অগ্নের প্রবর্তক । এবদ্িধ যে তোমরা, সেই তোমরা শাস্তভাবে 

য্মানের গৃহ-সমূহের অভিমুখে গমন কর।, 

এই মন্ত্রের আমর! যে অর্থনিফাশন করিয়াছি এবং মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্ধিষয় 
আলোচনা করিতেছি। তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ানথসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গান্বাদ 

অন্ুদরণ করিতে বলি। মন্ত্রের প্রথম সমন্তামুলক এ সম্বোধন পদ-_-ণউজৌ। নিরুক্কে 
'উআ্রা” পদ যেমন গো-নামের অন্তনিবি্ট। সেইরূপ শী পদ আবার রশ্মি-মামের অন্তু ক্ত 
দেখিতে পাই। আমরা এ দ্বিবচনাস্ত পদে ভক্ত ও জ্ঞান-ধশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি । ভাষ্য 

“উজ্রৌ” পদ বুষ-সম্বোধনে নিয়োজিত এবং দ্বিবচনে ব্যবহ্ৃত। শকটবাহুনের বিষয় মনে 
করিয়াই, শকট দুইটী বৃষ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়।ই, ভাষ্যকার "উত্রৌঃ সম্বোধন পদের 

বলীবর্দে। অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ পদে দে অর্থ গ্রহণকরিনা। 

তাহার! যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই “উতর পদের "বৃষৌ? 
অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া! যার়। ভাষ্যে বলা হইয়াছে, বৃষ বা বলদ সোমকে বহন 
করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে সো কি? সোম বলিতেযে ুদ্ত্বত।বকে, সকল পদার্থের 

কষঃ-যজজুর্ব্বেদ--৬৭ 
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সারভূত বন্তর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়৷ আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
বিপ্লেষণেও আমগ্সা সে লক্ষা হইতে ত্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের 
লারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি । সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,-_- 
বৃষের স্টায় শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহ্কত্বয় দেবভাবসমূহক্ষে বন করিয়া আনে। এই 
ভাবেই আমরা “উজ পদে “বুষবতবলবীর্য্যসম্পন্পৌ৷ বাহকৌ।-__-জ্ঞানতক্তিরূপৌ? ইত্যাদি অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছি । "উজ্রো পদের বলীবর্দ বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাষ্কে পরবর্তী অংশে যে অর্থ- 

সামঞজন্ড রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষ1 পাইয়াছে ; অধিকস্ত 
মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়! পড়িয়াছে। 

মন্ত্রে আর যে সকল সমন্তা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিযয় আলোচনা 

ফরিতেছি। সংশয়-সম্বপ্ধক একটী পদ-_ধূর্যাহৌ | এ পদের ভাষ্মকারের অর্থ--*ভারং 
সহমানৌ” অর্থাৎ “ধুরং সহেতে ধূর্যাহৌ । শকটধূরং বোঁঢ়ং সমর্থো |” ভাব্যকারের এ অর্থে 
সেই রৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া! পড়ে । জ্ঞান ও তক্তি রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা 

করিয়া, আমরা এ ধ্ূর্বাহৌ” পদের অর্থ করিয়াছি--“শকটধুরং ভারং বা বোড়ুং সমর্থে,-_ 
দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনৌ ইতি ভাবঃ/ বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে 

অন্ত স্থানে অনায়াসে সংকাহিত করে, জ্ঞান-তক্তিও সেইরূপ দেবভাব-_-শুদ্ধসত্বকে নরহদয়ে 

আনিয়া প্রতিষ্ঠত করে । অপিচ, ভজন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞাল-ভক্তি-প্রতাবে ভগবন্লিবাস 

মোক্ষধাম প্রীপ্ত হইয়। থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম ছুগ্কৃত-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি 

তাহাদের হয়েও জ্ঞান-ভক্তির অন্কুর উদগত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, 
জ্ঞান ও ভক্তি তাহার্দিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয় । তাব এই যে,-.. 

ভগবানকে পাইতে হইলে জান ও তক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ 

উপলব্ধ হয়; ভক্কিতে তীহার 'প্রতি চিত্ত একৈকশরণ্য হইয়া সংন্যস্ত হয়। তখন “ভক্তের 

ভগবান, আপনিই আসিল উপস্থিত হন। জ্ঞান-তক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ়--এতই প্রবল ! 

ন্াস্তগ্ঘত 'অনশ্রঃ পর্দও অতি উচ্চতাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাস্কার উহ্বার উর্থ 
করিয়াছেন--“মনমি শকটে শ্রাতৌ” অথবা “নেত্রয়োরশ্ররহিতৌ৷ সৌৎসাহৌ | শকটবাহী 
বলীবর্দ, বুষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, কান্তি-চিঞ্চ নয়নাশ্র অনেকেই দেখিরাছেন। ভাষ্যকার 

তংগ্রতিই লক্ষ্য করিয়া “অনশ্রঃ, পদের পুর্ব্বাস্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়৷ বুঝিতে 
পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরুতারে নিতান্ত প্রপীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্লাস্তি- 

কণ্টের চিহ্ন অশ্রবারি নির্গত হইতে থাকে । ভাব্যকারের মতে মন্তান্তর্গত শকটবাহী “উতর? 
এমনই বলবীর্যযসম্পন্ন যে, যত. গুরুভারই হউক তাহা বহন করিতে তাহারা অপুমাত ক্লান্তি বা 

কষ্ট অনুভব করে না। আমরা যদিও "অনশ্র+ পদে এরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি 
তাহাতে ভাঘ্বকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সুস্্তর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, 

যাহা সদানন-রূপ, তাহা ক্াস্তিছুঃখের অভীত। জ্ঞান ও তক্তিকে আমরা তগবানের অংশীভূত 
অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। তগবানের করুণ! ভিন্ন জ্ঞান ভক্তির বীজ হৃদয়ে 
উপ্ত হওয়া সস্তব্প্র, হয় না) আবার পূর্ববজন্মাঞ্জিত- স্থক্কতি, ভিন্ন. তগরানের ক্রুণা-লাভও 



২ প্রপাঠক, ৮ অনুবাক |]  কৃষঃ-যজর্ষের্দ-মন্ত্র । ৫৩৯, 

অসম্ভব । মানুষের পাপভার যতই গুর হউক না কেন, ভগবদতিমুখ্খী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ 
বাহকছর সে ভর বহন করিতে কদাচ বিন্দুমাত্র ক্লাস্তিবোধ করে না; পরস্ত সে ভার-বহনে 

তাহারা সর্বদা আনন্দই অন্তব করিয়া থাকে । এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এ 

“অনজঃ পদে “ক্লাস্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ” অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার 
পক্ষে ত্ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। 

মন্ত্রে আর একটা সমন্তা-মূলক পদ-_-“অবীরহণৌ”। ভাষ্যকারের তর্থ--“শকটস্থিতং 
সোমমবাধমানৌ+ অথবা *শৃকঙ্গাদিভিবর্ীরাণাং শিশৃনাং হুননমকুর্ববাণৌ | অর্থাৎ, শকটস্থিত 
সোমের বাধাপ্রদায়ক নহে অথবা শুঙ্গাদি দ্বারা শিশুপ্দিগকে যাহারা হনন করে না অর্থা্ 

পোষা ষাড় ! “বীর” পদের বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে “শিশু” অন্ততম | ঠশশবাবস্থায় মানুষ 

অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে । তখন তাহার হিতাছিত জ্ঞানের একাস্ত অভাব। সে তাহার 

একাস্ত নিরাশ্রয় অবস্থা । তাই “বীর পদের শিশু অর্থ হইতে অক্জানতার ভাব উপলব্ধ হয় ॥ 

অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহার! হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না, অপিচ তাহাদ্িগিকেও যাছারা? 

জ্ঞানালোক-গ্রদ্দানে সৎপথে লইয়া! যায়--তাহাদিগকেই 'অবীরহণৌ” বল! চলিতে পারে ॥ 
জ্ঞানতক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে? জ্ঞান-তত্তির প্রভাবে 
হৃদয় নির্দমলতা! প্রাণ হইলে শুদ্ধসত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনিই অধিকার করে। তখন 

ভগবং-সশ্মিলনও সহজ হইয়| আসে । এই ভাবেই মন্তাস্তর্ঘত “অবীরহণৌ?” পদের সার্থকতা | 
এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমর! এ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,--“অজ্ঞানালীং 

সংপথিনয়নকর্তীরৌ” অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে সংপথে নয়নকারী | | 
জ্ব/ন ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী; নির্মল হুৃদয়ই তাহার আধার। তাই মন্ত্াংশে প্রার্থনা 

জানান হুইয়াছে,--“তোমর! দেবভাব-বহনকারী, তোমরা সদানন্দঈপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে 

সংপথে লই যাও। এমন ষে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের স্তাক়। 

অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও।” ভাব এই যে,-_জ্ান ও তক্তি হৃদয়ে প্বতঃপ্রদীধ 
হউক, আমাদের অজ্ঞানত| দূরে ষাউক, আমরা সৎপথে থ|।কিয়া সৎকর্থে চিয়োজিত হই? 
ফলে দেবভ।ব শুদ্ধসত্ব লাভ করি। জ্ঞান ও তক্তি আমাদিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া 

ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক। 
এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ 

প্রার্থনার তাৰ নিহিত রহিয়াছে, তাহা! বেশ উপলব্ধ হয়। মন্ত্র যে শকটবাহী বৃষাদির 

সন্বোধন-মূলক নহে, পরক্ত মন্ত্রে রপকে যে এক মহান্ তত্ব বিবৃত হইয়াছে, -তদ্িষয় বেশ 
উপলব্ধ হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি। 

নবম (“ৰরুণন্ত' প্রভৃতি ) মন্ত্রটাকে আমরা দুইটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। অন্তরা 
বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাব্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষাভাষে 
বুঝ! যায়, শকটোপরি সংস্থ্াপিত মোমকে এবং শকট-সংবন্ধ প্রায় প্রত্যেক বন্তকে লক্ষা করিয়াই 

যেন এই অন্তর প্রযুক্ত হুয়া থাকে । তন্ুমারে  শকট-মংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহে 

সঝোধা। ভাস্থাসুলায়ে মন্ত্রের ধাহ! সন্বোধ্য এবং মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, আমর গ্াথমে, 



&৩২ যজুর্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অক্ক । 

তাহারই উল্লেখ করিতেছি । মন্ত্রের প্রথম অংশে কাষ্ট-দণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে.। শকটের। 
অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের ছারা উন্নতমুখে স্থাপন করা হয়, অথবা' শকটের সন্দুখভাগস্থ পশুবন্ধমূলক 
দীর্ঘ যুগদণ্ডের উভয় দিকে ছিদ্রপথে বন্ধনযোগ্য যে ছুইটী শলাকা। থাকে, এ মন্ত্রের সন্োধ্য--সেই 
শম্য বা কাষ্ঠথ্ড। ভাষ্যমতে, এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সৌমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, 

শকটকে নহে । সেমতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়__“হে শম্য ! তুমি বস্ত্বন্ধ সোমের উত্তস্তন 

(উন্নমন ) অর্থাৎ উন্নতভাৰে স্থাপনকর্তা হও অথবা তুমি নিবারণযোগ্য বলীবর্দের স্বস্তন অর্থাৎ 

নিধারক হও। প্রথম অংশ শম্য-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ যোক্কু, সত্বোধনে বিনিযুক্ত 1 

শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশখওড বলীবর্দের স্বন্ধদেশে আরে।পিত হয়, তাহা শকট-যুগ 
নামে অভিহিত । শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দের স্বন্ধন্দেশের বহির্ভাগে' অবস্থিত যে কাণ্ঠ বাবংশ 

নির্িত শম্যের দ্বারা বুষের ইতস্ততঃ গমন নিবারিত হয়, মন্ত্েক্স প্রথম অংশের সম্বোধ্য-_সেই 
শম্দ্বয়। আর বলীবর্দের গলদেশে যে রজ্জু থাকে, যে রজ্জুর দ্বারা শম্যের সহিত বলীবর্দদাদি 
আবদ্ধ হয়, তাহাই যোৌজ্ত,। সেই যোক্ত-সম্ধোধনে এই মগ্্বের দ্বিতীক্প অংশের অর্থ হয়,_হে 
যোক্,! তোমর! উভয়ে বরুণের স্কম্তসর্জীন অর্থাৎ রোধকারী ব1 ইতস্ততঃ-গমন-নিবারক হও । 
যাহ! স্বস্তন অর্থাৎ রোধ করে, তাছাই “স্বস্তসক্ধ্ধন+। 

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চতাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুরীগণ তাহা 
লক্ষ্য করিবেন। শকটের উপরিভাগে কৃঞ্চসাত্স হরিণের চর্ম আন্তীর্ণ করিয়া তদুপরি বন্ত্বন্ধ 

€ীম সংশ্থাপিত,করিবার বিধি পূর্ববর্তী মন্তবয়ে কথিত হইয়াছে । এখানে একটা প্রশ্ন হইতে 
পারে, সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তারল্য-সম্পর সোনরস বলিয়৷ আবার কোথাও 
৫সামলতা৷ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে সে ৫সাম--লতা কি রস, কি রূপে 

পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে; তাহা হইলে, সেই তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিদ্বা আনাঁ--ছিত্রকুস্তে 
জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমন্তামূলক।' বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে ছিদ্রকুস্তে 
জন আনযন' অধুনা সম্ভবপর হইলেও বস্ত্রের মধো তরল পদার্থ আঘদ্ধ করিবার কোনও, 
নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও. প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রঘাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা 
হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ 'প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র। মন্ত্রের প্রয়োগ- 
বিধি ভাষ্য(নুদারী হইতে পারে।, কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপাপ্ের অতীত কোনও, 
অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষা করিতেছে, ততৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না? 

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তথ্বিষয় আলে।চনা: 
করিতেছি। এতছুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্্মানুপারিণী-ব্যাথ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ 

করিতে বলি। তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে । 
ভাষ্যমতে মন্ত্রর সত্বোধ্য-_কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাচব--উর্ধভাবে' 

গ্রতিষ্ঠিত করে অথবা শম্য- যাহা দ্বার! বলীবর্দী সংযত হয় ॥ কাষ্ট-দণ্ড' বেরূপ' শকটকে, 
অস্ত্রের সদ্বৃত্বিসমূহ সেইরূপ কর্মরপ যানকে: উদ্ধীডিমুখী ব! ভর্গবদভিমুখী করিয়া! দেয়। 
ভাষ্যকার বলিয়্াছেন,--কাঠখণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকে' 
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উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাঁও একটু প্রহেলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকটস্থিত 
সামগ্রী উদ্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তদুপরিস্থ মোম উন্নত হয়; তেমনই অস্ত- 

 দিহিত সন্ভাব--সৎগ্রবৃত্তির হবার! বর্শরূপ যান বা শকট উন্নত বা সৎপথে পরিচালিত হইলে 
কর্মরূপ যানাধিপতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্্ই কর্ম, যে কর্ম তগবানের উদ্দেস্তে 
নিয়োজিত হয়--পতৎ কর্ম হরিতোষং যং।৮ সেই কর্মেই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার 

মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধসত্বকে “স্বস্তনং” বলিবার তাৎপর্যয এই ষে,__ 
সকল সংকর্নাধনই হৃদয়ের সদ্বৃত্তি বা শুদ্ধসত্ব সাপেক্ষ । হাদয় যদি নির্মল না হয়, হদয়ের 

কলুষতা যদি বিদুরিত না হয়, তাহা হইলে সৎকর্ম প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্গিল 

হৃদয় কলুষতাময় কর্মেরই অন্ুবর্তী হইয়া! থাকে । হৃদয় নির্মল করিতে হইলে তাই সদ্বৃত্তি- 
সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম যদি তগবদভিমুখী হয়, তাহা! হইলে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল 

সৎকর্টের প্রযোজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাহার মাহাত্ম্য প্রকট 

হইয়া! পড়ে। প্রহ্লাদাদির দৃষ্টাস্তে এতদ্বিষয় বিশদীক্কত হইতে পারে। গ্রহলাদ আপনার 
অন্তর্নিহিত সম্ভাবের দ্বারা আপনার কর্রকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্দারা 

ভগবম্মাহাত্ম্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়/ছিল। এই সকল ভাব, উপলব্ধি করিয়াই 

আমর! মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,_“হে আমার হন্নিহিত সদ্বৃত্তি! তুমি কন্মর্ূপ যানে শ্লেহ- 

করুণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্তী হও।” মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,-.. 

“আমাদের কর্ম্ম-সমৃহ ভগবৎ-সম্ন্ষ-সহযুত হউক।” মন্ত্র বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভামক্তার 
“বরুণস্' পদে “বস্ত্রবদ্ধন্ত সোনন্ত” অর্থ পত্রিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাব্যকারের এ অর্থ 

গ্রহণ করিতে পারি নাই । তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । আমাদের 

মতে, “বরুণস্ত” পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত ; উহার অর্থ--?ন্গেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ 1” 
দ্বিতীম্ক অংশে জ্ঞান ও তক্তির সম্বেধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাঝ 

আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেকরূপ বলীবর্দকে সংযত করিয়া থাকে । কর্ম যান, 

জ্ঞান ও বিবেক বা! বৈরাগ্য বলীবর্দদদ্ধয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠখগুদ্বয় ॥ 

শান্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক ষে জ্ঞান, তাহ! শ্রদ্ধা দ্বার! দৃটীভূত হয়; আর তওপ্রতি, 
যে অনন্তাঁওক্তি, তাহাই বিবেক । ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য- 
পথে চলিতে থাকে । সেই জন্য আমরা এই মন্ত্রের সন্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি । বুষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত বৃষের ইতত্ততঃ 
গমন-নিবারক শম্যদ্বয়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমায় সংযম-শিক্ষার, 
ভাব আসে। মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন কর্মের গতি বিভিন্নমুখী' হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি 
তাহাকে ভগবদভিমুখী করিক! তুলে । জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাৰ ভিন্ন কর্ণ ভ্রাস্ত-পথে গমন 
করিতে পারে। কিন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্তাভক্তিক্র ছার! কর্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া 

যদি সৎপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অৰিচলিতভাবে, অবস্থিতি 

করিয়া মানুষকে মোক্ষপথে লইয়! যান।. এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্পর় করিয়াছি। 
প্রার্থন।র ভাব এই যে,--ব্সামাদের কর্মের সহিত তগ্বানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক: 
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অন্বাকের শেষ মন্ত্রে জান-জ্যোতির বিকাঁশে অজ্ঞানাদ্ধকার-নাশে ভববদ্ধন-মোচনেক 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করা! হইয়াছে। ভাম্মমতে শকর্টের উপরিভাগে যে দীর্ঘরজ্জু প্রসারিত থাকে, 
তাহাকে পাশ বলে। মন্ত্রের অর্থ-_“সেই পাশ বা রজ্ছু শকটের উপর প্রমারিত হউক ।' এখানে 

“পাশ' পদে আমর! “মোহপাশ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞানতাই বন্ধনমূলীভূত। অজ্ঞানতাই 
স্বরূপল্ঞানের প্রধান অস্তরায়। অজ্ঞানতা-নাশে দিবাদৃ্টির উদয়ে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জানলাত 
হলে সংগার-বন্ধন মোচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে । মন্ত্রের তাই প্রর্থনা--হে ভগবন্! দিব্য- 
দৃষ্টিদানে আমার অজ্ঞানতম বিনাশ করুন| দিব্যজ্ঞানের দিব্য-মালোক আমার মোহের আবরণ 
অপদারিত হউক। সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক।” (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক-- ৮ অনুবাক )॥ 

নবমঃ মলুঃ | 

(প্রথমঃ অষ্টকঃ | দ্বিতীক়ঃ প্রপাঠকঃ | নবমোধনুবাকঃ | ) 

1 | 
(১ প্র চ্যবস্ব ভূবম্পতে বিশ্বীন্যভি ধামানি। 

] | | ৃ 
(২) ম। ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বাঁ পরিপস্থিনেো! বিদম্মা 

| | 
স্ব বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ষের 

| | | | 
(৩) বিশ্বীবন্থুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানন্ত 

| | | 
নো৷ গৃহে দেবৈ: স৮ক্কতং। (৪) যজমীনন্ত ্বস্ত্যন্যসি। 

| | | 
(৫) অপি পস্থামগম্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি 

|. | 
ছিষে। বৃণজি বিন্দতে বন । 



২ প্রপাঠক, ৯ অবাক - কৃষঃ-যন্ত্ব্েদ-ন্র | ৫৩৫ 
| | | 

(৬) নমো! মিত্রস্ত বরুণহ্য চক্ষসে মহো। দেবায় তদৃতি৬. 

| | | | 
মপর্য্যত দুরেদূশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পত্রায় সূর্ধ্যায় শ৬সত। 

| ক | ] 
(৭) বরুণস্য ক্ষস্তনমসি বরুণস্য স্বস্তসর্জনমসি | 

| | ] 
(৮) উন্মুক্তো। বরুণস্য পাশঃ ॥ ৯1 

্ীঁ 
ডী 

অথ পদ্দপাঠত। 

| | | | 
(১) প্রেতি। চ্যবস্ব । ভুবঃ। পতে। বিশ্বানি। অভীতি। ধামানি। 

ৃ | 
(২) মা। ত্বা। পরিপরীতি পরি--পরী। বি্ৎ। মা। ত্বা। পরিপদ্থিন ইতি পরি-- 

| | | 
পঙ্থিনঃ। বিদল্। মা। ত্বা। বৃকা: | অথায়ব ইত্যঘ-য়বঃ | মা। গন্ধ । 

| | | | 
(৩) বিশ্বাবনুরিতি বিশ্ব_বন্গুঃ। এতি। দঘৎ। শ্েনঃ। তৃত্বা। পরেতি। পত। 

| 
যজমানন্ত | নঃ। গৃহে । দেটেঃ। স্স্কৃতম্। 

| |. | 
(৪) যজমানস্ত । স্বস্ত্যয্পনীতি স্বস্তি--অয়নী। অসি। 

| | | | | 
€€) অপীতি। পন্থাম্। অগন্মহি। স্বস্তিগামিতি দ্বব্তি--গাম। অনেহসম্।: যেল। 

বাট বাট এটি আচ, আও টিটি 

| | _| | | 
বিশ্াঃ। পরীতি। দ্বিষঃ। বুণক্তি। বিন্দতে। বন্গু। 



৫৩৬ যজুর্ষেধদ-সংহিতা। [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টফ। 

| | | | | 
(৬) নমঃ। নিত্রস্ত । ব্রুণস্ত | চক্ষসে। মহঃ। দেবায়। তৎ। খতম্। সপর্ধযত। 

| | | | | 
দুরেদৃূশ ইতি দূরে--দূশে। দেবজাতায়েতি দেব-_জাতায়। কেতবে। 

| | 
দিবঃ| পুত্রার। সুষ্যায়। শ৬সত। 

| | | | | 
(৭) বরুণন্ত । স্বন্তনম্। অপি। বরুণন্ত। ক্বস্তসঙ্জনমিতি স্বস্ত-_সর্জনম্। অনি। 

এ উরি জজ 

| | | | 
(৮) উন্ম্ত ইত্যুংমুক্তঃ | বর্ণস্ত | পাঁশঃ ॥ ৯0 

কী গা 
চে 

মর্মীনুসারিণী-ব্যখ্যা | 

ক ১। “ভুবস্গতে। (হে ভূতানাং পতি পালকো বা! ভগবন্! ) ত্বং “বিশ্বানি” ( সর্বঁণি, 

নিট্লিনি ইতার্থঃ) ধোনানি' (স্থানানি--ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি ) “অভি ( অভিলক্ষ্য ) 

'প্র চাবস্ব' ( প্রকর্ষেণ গচ্ছ, তত্র অধিতিষ্ঠেতার্থঃ)। মন্ত্রোয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অন্মাকিং 

মঙ্গলার্ধং মোক্ষবিধায়কঃ সঃ ভগবান্ অন্মাকং হৃদি অধিতিষ্টত্বিতি ভাবঃ। 

২। হছে ভগবন! “তা? (ত্বাং) “পরিপরী” (সর্বতঃ সঞ্চরস্তঃ সপ্তাবনাশকাঃ শত্রবঃ) 

“মা! বিদন (মা জানত, মা হিংসত্তিত্যর্থঃ )) তথা “পরিপন্থিনঃ, (সৎকর্মণঃ প্রতিষেধকা£ 

কামাদিশত্রবঃ ইতি যাবৎ )ত্বাং “মা বিদন্, (মা জানন্ত, মা হিংসন্ত )) অপিচ, 'অথায়ব£ 
(পরস্তাঘং পাপং কর মিচ্ছস্তঃ ) 'বৃকা' ( বিকর্তনশীলাঃ যদ্বা--সৎসন্বস্ধছেদনকারিণ£ পাপশত্রবঃ 
ইতি ভাবঃ) তথা “বিশ্বাবস্থঃঃ ( সন্মর্গে গমনপ্রতিরোধক।ঃ ) "গন্ধর্বঃ ( হিংসকঃ বহিরস্তঃশত্রবঃ 

ইত্যার্থঃ) ত্বাং “মা বিদন্ (মা জানস্ত, মা হিংপন্বিত্যর্থ। )। অব মন্ত্রোপিঃ প্রার্থনামূলকঃ | 
প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-হে দেব! ত্বং এবং আগক্ষতু যেন মম অস্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোহপি 

তবাগমনবার্তাং ন জানস্তঃ অপিচ, অন্মাতিঃ সহ তব সম্বন্ধং ছেত্ং ন শরো্ত। অপিচ 

অন্মীকং সম্মার্গানূলরণীয় প্রতিরোধকাঃ ন ভবনস্ত। তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং 
প্রাপ্সোস্ত ইতি তাৎপর্যযঃ । 

৩। অপিচ ছে তগবন্! ত্বং “বিশ্বা” (বিশ্বানি সর্বাণি ) “বন্থঃ (বন্ছনি, ধনানি--শ্রেষ্ট- 
ধনানি ইতি তাবঃ) “আ দঘৎ, (শক্রনাশেন প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ )) অপিচ, “শ্তেনো! তৃত্বা+ 
( গ্রেনবৎ ক্ষিগ্রগ।মী ভূত্বা ) “পরাপত” ( উৎপত-_সমাগচ্ছেত্যর্থঃ ) ; ততঃ “যজমানন্ত' ( সৎকর্ম 
সাধনপ্রবৃত্তস্ত জনশ্ত-_অশ্বাকমিতি ভাবঃ) “গৃহান্' (হৃদক্পান্ যক্ঞগৃহীনিতি ভাবঃ ) গচ্ছ' 



২ প্রপাঠক, ৯ ন্জবাক । ] কষ্-যজুর্বেদ-মন্্র। €৩৭ 

( উপাগচ্ছ, আবিশ ইত্যর্থঃ ), ততঃ “যজ্মানস্ত” (সৎকর্মসাধনরতন্ত ইত্যর্থঃ ) “ন» ( অন্মাকং, 
গ্রহণষোগ্যে অপিচ মম মঙ্গলসাধকে ইতি ভাবঃ) "গৃহে (ঘদয়ে ইতি ভাবঃ) “দেবৈং, 

( দেবভাবৈঃ, যদা--আবয়োরুপযোগিনে, তব সহ ইত্যথঃ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ। তদ্গৃহং 
মমহৃদয়ং ইতি ভাবঃ ?সংস্কতং” ( সুসংস্কতং__ ক্লেদকলক্কপরিশূন্ং নির্্দলং বা) বর্ততেতি শেষঃ। 
মন্তরো্ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎসন্ধিকর্ষলাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাঙ্ষা বর্ততে। 
গ্রার্থনায়াঃ ভাবঃ__হে ভগবন্! অন্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়স্ব |, 

৪। (ক) হে ভগবন্! ত্বং “যজমানন্ত” (সাধনরতন্ত মম ইতি ভাবঃ ) ন্স্তায়নি” ( কর্মফল- 
প্রাপকঃ ) "অসি (তবসি, ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা-হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং 

কর্মফলং গৃহাণ মোক্ষফলং চ দেহি। 

৫। “যেন” (প্রসিদ্ধেন, ষস্মিন্ পথি গমনেন ইত্যর্থঃ) “বিশ্বাঃ” (সর্বান্, নিখিলানিত্যর্থঃ ) 
দদ্বিষঃ” ( দ্বেষিণঃ শত্রন্, কামক্রোধাদিপাপসন্বন্ধানিতি যাবৎ) “পরিবৃণক্তি” € পরিতঃ সর্ধ্তে| 
বজ্জয়তি-_নরঃ ইতি শেষঃ) হে ভগবন্! ত্বতপ্রসাদেন তং 'ম্বস্তিগাং (ন্বস্তিনা ক্ষেমেণ 
স্থখেন বা গন্তং যোগ্যং, যদ্ধা-_সৎসন্বদ্ধলমন্বিতং ) 'অনেহসংঃ (পাপসঘন্ধরহিতং, যহাঁ--যেন 

গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) 'গন্থাংং (পস্থানং, মার্গং, সৎপথ- 
মিত্যর্থঃ ) “অগন্মহি” € বং প্রাপ্তা অভূম ইত্যার্থঃ)। সন্বল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধনস্চকোহয়ং মন্ত্র | 
অন্ত ভাবঃ--শুদ্ধসত্বপ্রভাবেন সৎকর্্মণ চ ভগবস্তং প্রাপ্তব্যং ; অতঃ বয়ং সৎপথং অবল্দ্ধ্য 

সৎকম্মণা ভগবদভিমুখিনো ভবাম ইতি সন্ল্পঃ প্রার্থনা চ। 
৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! “হুর্ধ্যায়” ( জ্যোতীরূপায় পরব্রঙ্গণে ) “নম ( নমস্কারং কুরুত ইতি 

তাবঃ)) ঘমিত্রস্ত বরুণস্ত' (মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্তমানায়, সর্কেষাং সখিভূতায় অপি্ঠ 

স্নেহকারুণ্যরূপায়, যদা--জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ) *চক্ষসে ( সর্বজগতঃ, নিথিল* 

বিশ্বস্ত বা দ্রষ্টে ) অথব৷ “মিত্রম্ত বরণন্ত চক্ষসে? ( সর্বগ্ঠাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং ভরষ্টে,।) 
“মো দেবায়' (মহতে তেজোরপায় গ্োোতমানায় ) “ছুরেদূশে ( অতীতানাগতবর্তমানকাল- 

সন্বদ্ধিনাং প্রাণিনাং ভষ্টে-যদ্ধা, সর্বরষ্টে, সর্বকালাভিজ্ঞে বা) “দেবজাতাক (দেবাঁনাং 
অনুগ্রহার্থং জাতায়, যদা-_দেবানাং জন্মহেতবে ) “কেতঝে (প্রজ্ঞানরপায়, বিজ্ঞানধনানন্দ' 

স্বভাঁবায় ইত্যর্থঃ) “দিবস্পত্রায়, ( ছ্যলোকন্ত পুত্রব্ৎ প্রিষ্াকস, যদ্ধা--বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায় 
জ্যোতীরপায় পরব্রহ্ষণে ) “তদৃতং (সৎকর্ম, যদ্ধা--তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) 
“সপর্যত' ( পরিচরত, পুজয়ত ইতি ভাঁবঃ ) অপিচ 'শংদত' (স্ততিং কুরুত)। আত্মোদবোধন* 

মূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং মন্ত্র ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে। বিশ্বহেতুভূতং সর্বরষ্টারং জোতীশ্বরূপং 
পরত্রন্ধ অর্চয়ামঃ ইত্যেবং সন্বল্পঃ অয়ং মন্ত্র; ব্যচক্ষতে। . 

৭। (ক) হে মম ্ৃন্লিহিতে সদ্বৃভে! ত্বং “বরুণস্ত+ ( স্বেহকরুণাধারস্ত ভগব্তঃ ইতি ভাবঃ) 
স্বর্ডনং ( উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপরিতারং--কর্মনরূপে যানে ইতি ভাবঃ) অসি” (ভবসি)। অতঃ 
প্রার্থনা/--কর্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্বং ভগবস্তং প্রাপ্পোমি তদ্বিধেহি) অথবা, ীর্্ী 
কর্ণাণি ভগব্ৎসঘন্ধমুতানি ভবস্ত ইতি ভাবঃ। 

ধে) অভ; হে মম সদসন্রৃতী জ্ঞানভ্গী বা! যুবাং “বরণন্ত' ( নেহকারণ্য়পন্ত ভগবন্ধঃ 
কও হা তডাবের্ার.৮৬৩৮ 



৫৩৮ যজুর্ষ্বেদ-সংহিতা | [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

ইতি ভাব; ) স্বস্তসঙ্ছানং ( অচর্চলেন স্থাপয়িত্রী__হৃদি কর্ধরূপে যানে বা ইতি ভাঁবঃ) অসি? 
(ভব ইতি ভাবঃ)। অভ্ঃ প্রীর্থনা--অন্মাকং কর্ণ সহ ভগবতসবন্ধঃ অবিচ্ছিরঃ ভবতু | 

(গ) হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া “বরণস্ত' ( অজ্ঞানতারপস্ত আবরণন্ত ) “পাশং' (বন্ধনং-- 

মোহপাশং ইতি ভাঁনঃ ) “উদ্মুদ্কঃ ( বিমুক্তঃ, অপসারিত ভবতু ইতি শেষঃ )। মস্ত্রোহয়ং প্রার্থনা- 

মূলকঃ। তববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা গ্োোততে। প্রীর্ঘনায়াঃ ভাব:--হে ভগবন্! কৃপা 
অশ্ীকং সংসার-বন্ধনং ছেদয়, স্বাঝ্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ। (১অষ্টক-_২প্রপাঠক--৯অনুবাঁক)। 

৮ ক 
ক 

পঈগীগবাদ। 

১। হে ভূতসমুহের অধিপতি বা পালক! আপনি নিখিল-সৎ- 
কন্মাগারকে অথব| ভগবন্নিবাঁসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃরূপে 
গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটা প্রার্থনা-মূলক | আমাদের 
মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, 
এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে )। 

২। হে ভগবন্! সর্ববতঃসঞ্চারী সন্ভাবনাশক বহিঃশক্র যেন 
আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে; অপ্িচ, সহকর্ম- 
প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশক্রও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংস 

করিতে সমর্থ না হয়; বিকর্তনশাল অর্থাৎ সৎসন্বন্থছেদনকারী পাঁপশত্র- 

গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে এবং সন্মার্গে গমনপ্রতিরোধক 

হিংসক বহিরস্তঃশক্রুও (যন হিংসা করিতে না পারে ! (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা 
মূলক। প্রীর্থনীর ভাব এই যে,--“হে দেব, আঁপনি এমনভাবে আগমন 
করুনঃ যেন কিব। অন্তঃশক্র কিবা বহিঃশক্র কেহই আপনার আগমন-বার্তী 
জানিতে সমর্থ ন। হয় এবং আমীদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ন! 

পারে। অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমার্দের মকল শত্রু বিনষ্ট হউক )। 
৩। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি শত্রনাশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় 

শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুনা অপিচ, আপনি শ্টেনপক্ষীর হ্যায় 
ক্ষিপ্রগামী হইয়া আগমন করুন। অতঃপর, সৎকর্মমসাধনপ্রন্বতত জনের 
( আমাদিগের ) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ ধঙ্জাগারে গমন (প্রধেশ) করুন। 
আপনার এবং সৎকর্মাসাধনরত আমার অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য এধং 
আমার মঙ্গলপ্রদ সেই গৃহ (সেই হৃদয়) স্ুসংস্কত অর্থাৎ ক্েদ-কলগ্ব- 



২ প্রপাঠক, ৯ অনুবাক।]  কৃষ্ণ-যভূর্বেরদ-মন্ত্র ৫৩৯: 
পরিশুন্য নিম্মুল হইয়া আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসদ্গিকর্ষ-লীভের জন্তা 
প্রার্থনাক্লারীর প্রবল আকাঞ্ক্ষ। প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই ষেহে 
ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন। 

৪| হে ভগবন্! আপনি সাঁধনরত আমার কর্মফলপ্রাপক হউন। 
অর্থাৎ আমার কন্মফল আপনি গ্রহণ করুন। 

৫ যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শক্রদিগকে অর্থাৎ কাম- 

ক্রোধাদি পাপসন্বন্ধলমূহকে সর্ববতোভাবে বর্জন করা যায় হে শুদ্ধনত্তব! 
আপনার প্রসাদে সেই স্থখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সৎসন্বন্ধমণ্ডিত ও পাঁপ- 

সন্বন্ধরহিত ( অথবা যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ 

স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমর! প্রাপ্ত হইব। (মন্ত্রী 
সঙ্বল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসুচক। ভাব এই যে,_শুদ্ধসত্বপ্রভাবে 

সতকন্মা্দির দ্বারা ভগবানকে পাওয়। যায়; অতএব, সংকন্মের ছার সতপথ 

আশ্রয় করিয়া আমর ভগবদভিমুখী হইব )। 
৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্ধকে নমক্কার (স্ততি) 

কর। সকলের মিত্রভৃত অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপ অথবা জগতের 
হিতকারী, সকল জগতের ( নিখিল বিশ্বের ) দ্রে্ট] অথব। সকল গ্যাবাপৃথিবী- 
নিবাসী লোকের দে, তেজোরূপে গ্োতমান্, অতীত-অনাগত-বর্তমান- 
ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা৷ ( সর্ববদ্রষ্টা ব৷ ত্রিকালাভিজ্ঞ ), দেবগণের 
অনুগ্রহজন্ত জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানম্বরূপ অথব। 

বিজ্ঞানধনানন্দম্বভাব, ছ্যুলোকের পুন্রবৎ প্রিয় অথব! বিশ্বের উৎপত্তি- 
হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে-_তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ- 
ঠাহাকে স্ততিকর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্োধনমুলক | বিশ্বহেতুভূত সর্বব- 
দ্রষ্টা. জ্যোতীম্বরূপ পরক্রহ্ষকে যেন আমরা অর্চনা করি--এইরূপ দহ্বলল 
মন্ত্র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে.)। ্ 

৭। কে) হে মম হৃঙ্গিহিত সদ্র্ত্তি! তুমি ম্লেহকরুণাধার ভগরানের 
জা অর্থাৎ আমাদিগের কর্ণরূপ যানে অথবা! হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ। করিয়! 

| ( প্রার্থনার ভাব .এই যে, কর্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ব এবং 

জে পা হই। আমাদিগের কর্মাসমুহ গং বর). 



৫৪৪ যজুর্ষ্েদ-সংহিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

হৃদয়ে অথবা কর্মরূপ যানে স্েহকরুণাঁধার ভগবানকে অচঞ্চলতাবে স্থাপন 
.কর। (প্রার্থনা-_-আমাদিগের কর্মের সহিত ভগবসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক )। 

(গ) হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের (অজ্ঞানতার 
আবরণরূপ ) মোহপাশ অপসারিত হউক। (মন্ত্রী প্রার্থনামূলক | 
প্রার্থনার ভাব এই যে, হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ধক আমাদিগের সংসার- 

বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন)। 
(১ অ্টক-_২ প্রপাঠক--৯ অনুবাঁক )। 

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাঁচাধ্যকৃতা )। 

অষ্টমে সোমন্ত. শকটারোপণযুক্তমারোৌপিতন্ত নবমে গমনমুচ্যতে। 
১-৫। প্প্র চ্যবস্ব ভূবম্পতে বিশ্বান্ভি ধামানি ম! ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্ব| পরিপন্থিনো 

বিদদ্মা তা যুকা অথায়বো মা গন্ধর্কো বিশ্বাবন্থুরা দঘচ্ছযেনো ভৃত্বা পরা পত যজমানত্ত নো 

গৃহে দেবৈঃ স৬স্কতং যজমানত্ত গ্বস্তায়ন্তস্তপি পন্থামগন্মহি ্বস্তিগীমমেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি 
দ্বিষে! বৃণক্তি বিন্দতে বন 1-_বৌধায়নঃ --প্কুব্ক্ষণ্যোমিতি জিরুক্তায়াং প্রচ্যাবয়স্তি প্র চ্যবন্থ 
ভূবম্পতে বিশ্বান্তভি ধামানি মা তব পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো! বিদম্মা ত্বা বুক অধায়বো 
মা গন্ধর্ধো বিশ্ববস্থর! দঘচ্ছ্যেনো তৃত্বা পরা পত যজমানম্ত নো গৃহে দেবৈঃ স৮স্কৃতমিতি 
প্রদক্ষিণং রাজানং পরিবহস্তয থৈতাবঞ্জসোপসংক্রামতোহধ্বর্ধ্যজমানশ্চ যজমানন্ত স্ব্তয়নস্তপি - 
পশ্থামগম্মহি স্বস্তিগীমনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বুণক্তি বিন্দতে বস্থিতি” ইতি। 
আপস্তম্ব উত্তমন্য়ং ত্রেধ! বিভজতি--“প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইতি প্রাঞ্চোহভিপ্রায় প্রদক্ষিণ- 
মাবর্তৃতে গ্েনে! তৃত্বা পরা পতেত্যধবর্ষ,য রাঁজানমভিমন্ত্রয়তেইপি গন্থামগন্মহীত্যধবর্যজমানশ্চ 
দক্ষিণেনোত্তরেণ বা রাজানমতিক্রামত+, ইতি । 

ভূশবেন তুমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধবর্ু[প্রভৃতীন্ত্যপলক্ষ্যস্তে। তেষাং চ তৃতানাং 
পালকত্বাৎ পতিঃ সোমঃ। হে ভূতপতে সোম বিশ্বানি ধামানি প্রাচীনবংশহব্ধিনাদিস্থানান্ত- 
ভিলক্ষা প্রকর্ষেণ চ্যবস্ব গচ্ছ। পরিপরী মার্গে বাঁধকত্তস্করগ্রভুঃ স ত্বাং মা জানাতু। পরি- 
পন্থিনস্ততুত্যান্তেঘপি ত্বাং মা জানস্ত। বৃকা অরণ্যখীনঃ। অঘং পাপং বধরূপমিচ্ছ্তীত্য- 
ঘায়বঃ। তেংপি ত্বাং মা জানম্ত। বিশ্বাবন্্ন্ধর্বঃ স্বর্গমার্গে সোমস্তাপহর্তা। সোহপি 
ত্বাং মা দঘৎ মা প্রতীক্ষতাং। হে সোম তং শ্রেনবহুৎপতনসমর্থে! ভূত্বাংশ্রদ্যজমানন্ত গৃছে 
প্রাটীনবংশে" পরাপত শীত্রং গচ্ছ।. দেবসদৃশৈরধবর্ধযগ্রভৃতিভিস্তবোপবেশনায়াৎসন্ীরপং স্থানং 
সংস্কতং। স্বস্তি শ্রেয়োরপো যজস্তন্তায়নং প্রা্তিস্তদস্তান্তীতি স্ব্তযয়নী ফজমানম্ত ষক্গপ্রাপকো- 
ইমি। অপি চ বরং পদ্থানমনুষ্ঠানরূপমগন্মহি প্রাপ্তাঃ। কীদৃশং ? স্বস্তিগাং শ্রের়ঃপ্রাপকং। 
অনেহসং নকারন্ত ব্যত্যয়েন হকারঃ | অনেনসং পাপরহিতং। যেন পথ বিশ্বা ছিষঃ সর্ববাহ্বৈরিণঃ 

ররর. র্াে! বর্দয়তি। কিং চ যেন পথা জব্যং লুত্ততে। তাদুশং পন্থাদং পারা 
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প্রথমমন্ত্রে বখো্তমর্থং প্রসিদ্ধতয়৷ ম্পষ্টপতি--“প্র চ্যবস্থ ভূবস্পত ইত্যাহ ভূতানাঁ৬. 
.হেষ পতির্বিশ্বান্তিভি ধামানীত্যাহ বিশ্বানি হেযো২ভি ধামানি প্রচ্যবতে মা ত্ব। পরিপরী বিদ- 
দিত্যাহ ষদেবাদঃ সোমমাহিয়মাণং গন্ধর্ক্বো বিশ্বাবন্ঃ পর্ধ্যমুষণাত্বপ্মাদেবমাহাঁপরিমোষায় ( সং* 

কা ৬ প্রু* ১ অৎ ১১) ইতি। পূর্ববং গন্ধরেণ সোমন্তাপন্বতত্বাদন্তি তস্করপ্রসক্িন্তবান্মা 

ত্বেত্যাদদিকং বক্তব্যং ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে স্বন্ত্যয়নী শব্দেন যজ্জপ্রাপ্তিব্বিবক্ষিতেত্যাহ--প্যজমানন্ত 

বস্ায়ন্তসীত্যাহ যজ্সমানন্তৈবৈষ যজ্ঞন্তানবারস্তোইনবচ্ছিত্বৈ” (সং কান ৬ প্র ১ অৎ ১১) 
ইতি ॥ তৃতীয়মন্তরো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ ॥ 

৬। “নমো মিত্রহ্য বরুণস্তা চক্ষসে মহো! দেবায় তদূত৬, সপর্যত দুরেদুশে দেবজাতায় 

ফেতবে দিবম্পুত্রায় কুর্য্যায় শ৬সত।”-_কল্পঃ_-“অথাগ্রেণ শালাং তিষ্ঠনোহমানং রাজানং 

প্রতি মন্ত্রয়তে নমে। মিত্রম্ত বরুণস্ত চক্ষসে মছে! দেবায় তদূত৬, সপর্ধ্যত দুরেদৃশে দেবজাতায় 
কেতবে দিবন্পুত্রায় কু্যায় শ৬সতেতি'” ইতি। অশ্ষিন্মত্রে সুর্যরূপেণ সোমঃ ভয়তে-_ 
মিতরন্য মিত্রায় নমঃ | কীদৃশায়? বরুণন্ত স্বরশ্মিভির্জগদাবূণতে ৷ পুনঃ কীদৃশায় ! চক্ষসে সর্ব- 
জ্ঞায়। হে খত্বিজো মহো মহতে তন্মৈ দেবায় দেবগ্রীত্যর্থ সপর্য্যত সপর্য্যাং সেবাং কুরুত। 

কিং কৃত্ব। ? তজ্জ্যেতিষ্টোমরূপমৃতং সত্যমবশ্তফলগ্রদং, কর্ম কৃত্বা। কিং চ কৃর্ধ্যায় শংসত 
হূর্ধযগ্রীতার্থং স্ততিং কুরুত। কীদৃশীয় হূরধ্যায় দূরে দৃণ্ঠমানাঁয় দেবত্বেন জাতায় কেতবেহচ্ছো 
লক্ষণভূতায় ছ্যুলোকন্ত পুত্রবৎ প্রিয়ায়॥। অশ্বিন বরণশব্াাতিপ্রীরমাহ--“বরুণো বা এষ 

যজমানমভ্যেতি যতক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমে! মিত্রস্ত বরুণন্ত চক্ষন ইত্যাহ শাস্ত্যৈ” (সং, 
কাণৎ ৬ প্রৎ ১ অ০১১) ইতি। যঃ সোম উপনদ্ধ এষ বরুণরূপঃ সন্ ফজমানমভিলক্ষ্য 
সমাগচ্ছত্যতে। বরুণনমস্কারেণ তত্বত উপজউ্বঃ শাম্যতি ॥ যদ্ঘপ্াগ্নীষোমীয়ন্ত .পশোনয়মনুষ্ঠান- 

কালস্তথাৎপি প্রসঙ্গাততং পশু বিধিৎস্থুঃ প্রসঙ্গং তাবদ্র্শর়তি-_“আ সোমং বহস্ত্যপ্সিন! প্রতি 

তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবস্তৌ যজ্জমানমভি সং তব্তঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াইআআনমারভ্য 
চরতি যো দীক্ষিত: (সং কাৎ৬ গ্রণৎ১ অৎ ১১) ইতি। খত্বিজঃ প্রাটীনবংশ- 
গতন্তা২হবনীয়স্তাগ্নে সমীপংপ্প্রতি সোমমানয়ন্তি। স চ পোমোহগ্রিনা সমেত্য প্রতিষিতো 
ভবতি। তৌ চাদীফোমৌ পরম্পরং যদ! সঙ্গচ্ছেতে তদা যজমানমভিলক্ষ্য সঙ্গতৌ ভবতঃ। 
তদেতদবগম্য কিল পুর! যো দীক্ষিতঃ স এষ যজ্ঞার্থ, স্বাআ্মানমেবাইলভ্য পশুত্েনোপান্কত্য 

প্রচরতি। সোহ্য়ং প্রসঙ্গঃ ॥ ইদানীং বিধতে-_“্ষদশ্নীযোমীয়ং পণশুমালভত আত্মনিক্রয়ণ 
এবান্ত সঃ (সং* কাণ ৬ প্রন ১ অণ ১১) ইতি। অন্ত যজমানন্ত পশ্বালস্ত আত্ম- 
নিজ্রয়ণঃ | পণ্ং মূল্যত্বেনাগ্লীযোমাভ্যাং দত্বা তেন তয়োঃ ম্বভৃতমাত্মানং নিজ্ীণাঁতি ॥ 
অত্র হুবিঃশেষভক্ষণং পূর্ববপক্ষতয়া নিষেধতি-_““তন্মাত্তন্ত নাহশ্ং পুরুষনিক্রয়ণ ইব হি” ( সং 
কা* ৬ প্র, ১ অণ ১১) ইতি। যন্মাদয়ং পণুঃ পুরুষন্ত মূল্যমিব তণ্মাত্বন্ত পশোঃ বন্বন্ধি 
ছবিন” ভক্ষণীয়ং তত্তক্ষণে মৃল্যনাশপ্রসঙ্গাৎ ॥ সিদ্ধান্তমাহ --“অথো খবাহুরগ্ীযোমাত্যাং বা 
ইন্দরো কৃত্রমহন্লিতি যদপলীযোনীয়ং পণুমালভতে বাত্র্ধ এবান্ত স তন্মাঘাহ্ীং" (সং কাণ ৬. 
প্রণ.১ অ+ ১৯) ইতি। অথোশবঃ পূর্ববপন্ষব্যাবৃত্যর্থ: ৷ অভিজ্ঞান্বগীযোমার্থমিক্তো বৃত্রং 

জূত্রানিত্যাহঃ। জয়ং বৃতাজো। ঘিতীয়কান্য পঞ্মপ্রগাঠকে তব] হতপূত্র ইত্যন্ি়যাকে 
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পপঞ্চিতঃ | যন্মাদবীযোমার্থমিন্্রো বৃতং হতবাংন্ত্মাদগ্নীযোমীযপঙ্থালক্কে। যঃ সোহ্ত ফুদমানন্ত 
বৈরিঘাতী | তত্মাস্তদীয়ং হব্রক্ষনীয়মেব ॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্ররুতমেব নমো মিত্র- 
শ্তেতি মন্্ং বিনিযুঙ.ক্রে-_“বারিণ্যর্চা পরি চরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া৷ পরিচরতি” (সং কা" 

৬ প্রাণ ১ অত ১৯) ইতি। উপনদ্ধস্য সোমস্থা বরুণো দেবতা । পরিচরণং নৃমস্কারাহাপচারঃ। 

ততো বরুণমন্্েণ তদন্ুষ্ঠানং যুক্তং। অথ প্রাগংশে সোমমাসন্দ্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য তপ্মিন্কাল 
এবা বন্দস্ব বরুণং বুহস্তমিত্েতয়া তন্বা যামীত্যনয়! ঝ বারুণ্যচ্ভোপস্থানরূপং পরিচন্নণং কর্তব্য ॥ 

৭। ““ব্রুণন্ত স্বম্তনমসি বরুণন্ত স্বন্তসর্জনমন্থ্যন্থৃক্তো বরণন্ত পাশঃ॥৮ “*বৌধায়নঃ-_ 

গআখৈতৎসোমবাহনমগ্রেণ শালামুদগীঘমুপস্থাপয়স্তি তছুপস্তভাতি বরুণস্ত ত্বস্তসর্জনমসীতি 
শম্যামুদৃহত্যন্মুক্তো! বরুণস্ত পাশ ইতি যৌক্ত্র*; ইতি। আপন্তদবস্ত শম্যাযোক্ত্রাভিধানীনাং 
ক্রদেণোন্মোচনং মৃন্ততে ॥ 

অত্র বিনিয়োগসংএহঃ-- 

" «প্র চ্য গ্রা্ংশগমনং গ্রেনোহ্ধ্বধুযন্ত মন্ত্রয়েৎ। অপ্যতিতক্রম্য রাজানং নম এনং গ্রতীক্ষতে ॥ 
বরুত্রয়েণ শদ্যাদীন্ুঞ্চেৎ সপ্তাত্র মন্ত্রকাঃ ॥ ১৮ ইতি ॥ 

অব্র।পি নাস্তি মীনাংসা ॥ 

অথ চ্ছন্দঃ। 

প্র চ্যবস্বেতি বট্পদ[ইতিজগতী। শ্যেনো ভূত্বাংপি পন্থামিত্যেতে অন্ুষ্টভৌ। নমো 
মিত্রস্যেতি জগতী ॥ (১ অষ্টক--২ প্রপাঠক--৯ অনুবাক )। 

ঈতি গ্রীদৎসায়ণাচার্ধাবিরচিতে মাধবীরে বেদ[র৭থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়- 
গংহিতাভাম্যে প্রথমক|ণড দ্বিতীয় প্রপাঠকে শবমোনুবাকঃ ॥ 

চ স$ 
গাঁ 

ন্তর৫থ-অ।লোচন। | 
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অষ্টম অনুবাকে শকটে সোমারোপণানস্তর নবম অনুবাকের মন্্বসমূহে শকট-চালনার বিষয় 
উক্ত হইয়াছে। ভাব্য[নুসারে এই অনুবাকের মন্তর-সমুহের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, নিয়ে তাহা 

প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্র “সোম” সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত । শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে। তছুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে । শকটের 
বাহক বৃষদবয় শকটধুরে সংযোদ্িত হইয়াছে। এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম-্রয়কারী 
যজমান গৃহে গমন করিবে। তাইমন্ত্রে সৌমকে সম্বোধন দেখিতে পাই । ভাষ্কের মতে মন্ত্রের 
অন্তর্গত “ভু” শবে ভূমিতে স্থিত ভূতসমূহকে অর্থাৎ যজ্জমান অধ্বধূ্যু গ্রভৃতিকে লক্ষ্য করা 
হইয়।ছে। তাহাদিগকে পাঁলন করে বলিয়া সোম তাহাদিগের অধিপতি । খ্রইরপ নু ব্রমণে 
মোমকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে বল! হইয়াছে,_-“হে ভূতপতি ! হে পোম]. তুমি প্রাচীনকংশ 

ভুব্ধন প্রভৃতি গ্থাস-নমূহ লক্ষ্য করি! প্রৃষ্টবূপে গমন কর।১ ছ্িতীয় মনে রলা' হইয়াছে।-: 



২ প্রপাঠক, ৯ অহ্বাক |]. কৃষ্ঃ-যজুর্বেধদ-মন্্র। ৫৪৩ 

“তোমার গমনকালে, সর্বত্রবিচরগশীল বাধক তক্কর-প্রতু যেন তোমার গমন-বার্থা জানিতে না 

পারে, তাহার ষাগ-প্রতিষেধক ভূত্যগণও যেন তোমার গমন-বার্তা জানিতে না পারে) “বৃ 
অর্থাৎ অরণাচারী শ্বাপদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পাপরূপ বধ-কর্থীও যেন 

তোমাকে জানিতে না পারে। অপিচ স্বরগমার্গে সৌমের অপহর্তী বিশ্ববন্থ নামক গন্ধবর্বও যেন 

তোঁমার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন না করে।' তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,-“হে পৌম ! তুমি 
যাবতীয় শক্রকে নাশ করিয়া শ্রেষ্ঠধন প্রদান কর এবং শ্রেনপক্ষীর ষ্ঠাক় শীঘ্রগামী হইয়। যমান- 
গৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমীর জন্য সর্ধোপকরণ-সংযুক্ত স্থান আছে। 

সেখানে দেবসদূশ অধ্বূযু প্রভৃতি তোমার উপবেশন জন্ত আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত করিয়া 
রাখিয়াছেন।, ভাম্যাভাযে মন্ত্রে এই ভাব প্রধ্যাপিত দেখিতে পাই । 

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত ভূবস্পতে' ( ভূবঃ গতে ) পদের বিধ্লেষণে ভাষাকার ভূ-শবে ভূমিস্থিত 
ব্মান গ্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তীহাদিগের পতি সোম--এই বচন অনুসারে, তিনি 

সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য গ্রহণ কিরলে, 'ভূবম্পতে” পদে সেই 
£একমেবাদ্বিতীয়ং, তগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে । এই বিশ্বের -স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরে-_চেতন 
অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক । সোম বা শুদ্রসত্ব-_সেই তাহার রূপাস্তর 
মাত্র । সত্বভাবে স্থিতি, রাঞোভাবে  স্থষ্টি এবং তগোভাবে লয়। তিনি সোম বা সত্ব-.- 

তাঁঈ তিনি “ভুবস্পতিঃ। মন্ত্রে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে 
করি। মন্ত্রেকিন্ত সোম-সম্বোধন-স্চক কোনও পদ নাই । 

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবিধ শক্রর ব্যয় কথিত হইয়াছে! সে সকল শক্রই সাধনার 
অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্বহরণে - ভগবানের সহিত সব্ঘন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, তাহার! 
সর্বদা তৎপর। আবরণার্থক “বু ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পরন। মানুষের অজ্ঞানতাই সেই 
বৃক-পদবাচ্য । অজ্ঞানতাই পাপের জনক | যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ 
অথবা সংশ্বরূগের স্বরূপ উপলব্ধি কদাঁচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সৎসন্বন্ধ ছেদন করে | 
“বৃুকা” পদে তাই “সংপর্ধন্বছেদনকারী” অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সৎকর্মের বা সদনুষ্ঠানের 
অস্তরায়-ভূত যে কাঁম-ক্রোধাদি রিপুশক্র--তাহারই “পরিপন্থিনঃ পদবাচ্য। গ্রলোঁভনাদি 
সন্তাব-নাশক যে বহিঃশক্ু, তাহারাই 'পরিপরিণঃ, ৷ গগন্ধব্বঃ বিশ্বাবৃনূ» পদদয়ে ভাষ্যকার স্বর্গ- 
পথে সোমের অপহরণ-কর্তী গন্ধর্র্ব বিশ্বাবন্থুকে বুঝাইয়াছেন। সেই ভাব ইইতে আমর! ভাব 
প্রাপ্ত হই, _সন্মার্গ-গমনে প্রতিরোধক হিংসক বহিরস্তঃশক্র । এই সকল শত্রই ভগবৎ- 
প্রাপ্তির প্রধান অস্তরায়। সন্তাব ভিন্ন সৎকর্ম প্রবৃত্তি আসে না, আবার সৎকর্ম ভিন্ন সপ্তাব 
সঞ্াত হয় না। সৎকর্ম ও সপ্তাব ভিন্ন সংস্বরূপের সহিত সংসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। 
এই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,--আঁপনার আগমন-কালে পূর্বো্ি 
শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে । ইহার তাৎপর্য এই যে,--ন্বদয়ে যখন প্রজ্ঞানরপী 
ভগবানের আঁবি9ীব হয়, তখন হদিক্থিত অজ্ঞানত| ও তৎসহুচর কামাদি শত্রু বিনাশ প্রী্থ 

হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তত না হইলো, জারাদানিররীনারর জানার 
যোগ্য আপটনৈ পরিণত হইতে পানে? | 



৫৪৪ ধজুরবেবদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অক্টক। 

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, গ্রেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন । 

, প্রার্থনা হইতেছে--সত্বর আসিয়া আমার্দিগকে পরিত্রাণ করুন এবং শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন|” 
এই মন্ত্রের অন্তর্গত “জমানন্ত নঃ গৃহে দেবৈঃ সংস্কতং' অংশ কিঞিৎ সমন্তা-মূলক। তাস্মের 
অর্থ -"অধ্বধুযু প্রভৃতি দ্বারা আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত হইয়াছে।” এরূপ অর্থে সন্বোধনকারী 
কে, তাহা! বুঝিয়া! উঠা কঠিন। অন্তত্র আবার অর্থ দেখিতে পাঁই,__“তত্র যজমানগৃহেধু 
আবয়োঃ তৰ মম চ সংস্কতং সর্বোপকরণবুক্তং স্থানমন্তীতি ভাবঃ।৮ অর্থাৎ তোমার এবং 

আমার জন্ত যজমান-গৃহে সর্বোপকরণযুক্ত স্থান আছে,-ইহ।র তাৎপর্য বোধগম্য হওয়া! বড়ই 
স্থুকঠিন। আমরাও মন্্ান্থসারিণী-ব্যাধ্যায় প্রায় এ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে; 

কিন্ত ভাব একটু স্বতন্ত্র দাড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রীংশের ভাব হইয়াছে, আপনার গ্রহণ- 
যোগ্য অপিচ আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্রেদকলস্কপরিশুন্ত নিশ্বল হুইয়৷ আছে । 
ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র আবিলতাময় থাকিতে 

পারে? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষিত হন, তাহ! হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী, মুক্তির 
পথ যে তাহার নিকট সুগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি? 

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল-প্রবানের বিষয় প্রখ্যাত দেখিতে পাই । ভাষ্কার মন্ত্রের অর্থ 

করিয়াছেন, -ন্বন্তি” অর্থাৎ শ্রেক়ঃরূপ যজ্ঞের “অয়নঃ অর্থাৎ প্রাপ্তি যাহার আছে ? অর্থাৎ তুমি 

যজমানের যজ্ঞপ্রাপক হও।” এ মন্ত্রটাও সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত । আত্মদরিগণ ফলাকাজ্কা- 
পরিশৃন্ হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান তীহাঁদের কর্মের ফল গ্রহণ করিয়া মোক্ষ-ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন,_-তিনি তাহাদিগের উদ্ধার করিয়! আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন। 
এই নিত্য-সত্যের মধ্য দিয়! প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,_-হে ভগবন্! আপনি 
আমাদিগের কর্মফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরণে আশ্রয় দান করুন। আপনার অন্ুগ্রহ- 

লাভে আমর! সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই ।, 

ভাষ্যমতে এই অন্গুবাকের পঞ্চম মন্ত্র পথিদেবতার সন্বোধনে প্রযুক্ত। ক্রীত সোম মস্তকোপরি 
গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র 

উচ্চারণ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হ্য়,_-'আমর! অনুষ্ঠানূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
কিরূপ পথ? না-_সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ শরেযঃপ্রাপক এবং পাঁপরূপ চৌরাদির উপদ্রব রহিত 

অথবা ষে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না) অথবা যে পথে গমন করিলে 

নিখিল পাঁপসন্বন্ধ পরিব্জ্ন করা যায়। অথবা ষে পথে গমন করিলে দ্রব্য লাভ হয়, তাদৃশ 
পথ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। 

মন্ত্রী সরল ও সহজবোধ) । ভাধাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই 

মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে “পদ্থাং পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি 
হয়। কিন্তু আমরা এ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়৷ “সংপথ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । 
সংপথে গমন নিরাধিল সুখের এবং অসৎপথ অবলম্বন দারুণ ছুঃখের দৃষ্টান্ত। সংসারে 
প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয়। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য-সম্পাদনে ভগবানের কপ অন্তি 
লহজেই পাওয়া যায়) কিন্ত অসৎপথে অসদ্বৃত্তির প্রেরণায় অসংকাধ্য-সম্পাদনে, তাহ! 



২ প্রপাঁঠক, ৯ অনথবাক ৭ ] কৃষ্ণ-য্ুর্ব্বেদ-মন্তর । ধ্৪িঠ 

বহু দূরে সরিয়! বায়। সংকার্যের সরলতা! এৰং অসংকার্যের কণ্টকময় আলামালা, সংসারে 
নিত্য-প্রত্যক্ষীভৃত। অসব্তি_-পাঁপসবন্ব--ইহলৌকিক সকল ছুংখের মূল। সেই ছুঃখমুধ 
উত্ভিন্ন করিয়া অন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সংগ্রসঙ্গের আলোচনা, সৎপথ 
অবলম্বন ও সৎকর্্মের সম্পাদন একাত্ত প্রয়োজন । ভগবাঁন্ সৎম্বক্ূপ। তিনিই অনস্ত 

সুখের আধার ! সতের আশ্রয়েই সৎকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন/”. 
"এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানান্ধকাক্ঘ ধেরিয়া ছিল). 

তাই পথ চিনিতে পারি নাই। হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে 
এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা 
'আর পথভ্রই না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিদয় হইবেন না? 
একবার যখন চিনাইয়। দিয়াছেন, তখন যেন আর ভুলিয়া না যাই। সৎপথ-প্রদর্শনের 
আপনিই একমাত্র অধিকারী । আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জানাইয়া না দিলে 
কিরূপে চিনিব প্রতু--কেমন করিয়। জানিব--দেব ! আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার 
ভাবই নিহিত অছে। 

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমুলক শব্দঘয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ যে বিশেষণ-বক) 

ন্বত্তিগাং ও “অনেহসং-_-এই যে বিশেষণহয়, উহা দৃষ্টে আমরা “পন্থাং পন্দে সাধারণ গমনা- 
গমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, “সৎপথ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । লৎপথে গমমেই পাঁপ- 

সবন্ধ বর্জন করা যায়,_-সৎপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সৎপথই 
পন্বস্তিগাং অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে ; সংপথে গমন করিলেই শৃ্ধিষঃ, অর্থাৎ 

কামক্রোধাদি পাপসন্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তত্তিন্ন অন্ত যে পথেই মানুষ অগ্রসর 

হইবে, সেই পথই.ৰণ্টকময়, সেই পথই শক্রসমাকুল, সেই পথই অশেষ হুঃখময় । মন্ত্রের তাই 
উপর্দেশ-_"সৎপথে চলিয়া সংস্বরূপের অনুগামী হও; শক্রু ভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত স্থখের অধিকারী হইতে পারিবে 1 

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায়, তছিধয় প্রথমে উল্লেখ 

করিতেছি । যজ্ঞশাল! প্রদক্ষিণ করিয়! প্রতিগ্রস্থাতা অর্থাৎ জমান অগ্নিষোমীয় যজ্ঞের পণ্ড 

গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, কৃষ্ণসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেধ, 

"নমো! মিতরন্ গ্রত্ৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্তভন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। অ্্রটা 
হুর্যযদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। ভাব্মকারের মতে)-এই মন্ত্রে সোমকে সূর্য্য 

স্বরূপ কল্পন! করিয়৷ স্ততি করা হইয়াছে । তদন্ুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা! এই,--“এবংবিধ 

্য্ের উদ্দেস্টে নমস্কার কর। কিন্ধপ স্ধ্য ?--না, তিনি মিত্রবরুণ-দেবডা-রূপে বিস্তমান্ 
অর্থাৎ তিনি দত্ররূপে জগতের হিতকারী অথবা বরুণরূপে তিনি আপনার রশ্মির দ্বার! অগৎ 

আবরণকারী। অর্থা্চতিনি আপনার ন্বশ্ির দ্বার! জগৎকে আবৃত করেন -_-এই নিমিত্ত তিনি 
চ্ষম্মান্ অর্থাৎ সর্বদ্র্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি ঘ্োতমান্। তিনি দুরে বর্তমান প্রাণিগণ 
কর্তৃকও পরিদৃশ্তমান্, অথব! তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ গ্চে।তমান্ 
গ্ররামাত্মা হইতে সঞ্জাত) তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ ) তিনি পুত্রবৎ ছ্যালোকের প্রিয়। জধবা 

কুষ-মনূর্বেদ _-৬৯ রা 
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হ্যালোফের পালনবর্থা । হে খত্িকগণ ! এবমিধ যে হৃর্ধা, তাহার গ্রীতির নিমিত্ত সেবা কর 
অর্থাৎ তছাপ' উদ্দেশে সত্য অবহ্ীফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্ধ্যা কর, 
'অথথা সেই নুর্্যকে সত্প্রঙ্গরূপে পুজা কর এবং তাহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ লক্্রমন্ত্রাদি পাঠ কর। 
ক্রিপ স্ধ্য ? অর্থাংপূরে দৃশ্তমান, দেবের দ্বারা জাত। অহলক্ষণতৃত এবং ছালোকের 
পত্রবৎ প্রিয় ।৮.. এই মন্ত্রে কোনও পন্বোধন পদ নাই। কিন্তু ভাষ্াকারের দতে, মন্ত্রী খাত্থিক্- 
গণের সম্ষেধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

আমাদের মতে মঞ্রটা আক্মোঘোধনমূলক | পূর্্ব-মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান 

ও ভক্তির সাহায্যে তগবনে সংন্থাস্তচিন্ত হওয়ার সঙ্কল্প - এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত ;) অর্থাৎ, ভগবানের 

স্বরূপ উপলদ্ধি কিয়! তাহাতে আম্মেৎসর্গ করিবার কামন| প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের 

মতে, মগ্্রটী চিত্তবৃন্ধিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত । মন চঞ্চল ; চিত্ত-বৃত্তি-নিয়োধ বিশেষ আয়াস- 
সাধ্য । মন্ত্রে সেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধেধ প্রয়াস দেখিতে পাই । আমাদের প্রধান লক্ষয-ক্রিয়া- 

কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তনিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা। সুতরাং 
কর্মকাণ্ডের অনুমোদিত যাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসন্বন্ধে কোনও 
মন্তব্য প্রকাশ কর! নিপ্রয়োজন মনে করি। মন্ত্রের মর্ম কি, তাহাই মাত্র আমর! কহিতেছি। 

মন্ত্রের অর্থ-সন্বন্ধে ভাষকারের সহিত সর্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই। কয়েকটা 
পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানত: মতান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের 
ঈর্শ।মুসারিণী-ন্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে । ভাষ্যকার “মিত্রস্ত বরুণস্ত' পদঘয়ে 

“চতুর্থার্থে যষ্ঠেৌ* বলিয়া যঠী-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া, এ ছুই পদের অর্থ 
নিষ্কাশন করিয়াছেন,--নিত্রাম্ বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্তমানায়।” আমরাও এ 

মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদস্থুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে, “সর্ধেষাং সথিভূতায় অপিচ 

নেহকারণ্যন্পায়। যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সখিভূত, ধাহার করুণাধার! ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ধিশেষে 
জগতের সকলেরই প্রতি বধিত হইয়! থাকে, তাহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে? 
তাই এস্থলে আমরা “যহ্বা অভিধায়ে “জগতাং ছিতকারিণে” অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারও 

এই 'াঁব উপলব্ধ করিয়াছেন। তীহারই অন্থুদরণে আমর! পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম। 

তবে বিস্তপ্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষণার্থে “মিত্রস্ত বরুণত্ত চক্ষসে” পদত্রয়ের অর্থ 
করিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না। তাহাতে অর্থ হয়--“সর্বগ্াবাঠৃথিবীনিবাপিনাং 

লোকানাং ভ্রষ্টেঃ অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্বদ্রষ্টা। মন্ত্রের 'দূরেদূশে পদের 
ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিরাছেন, অ।মরা তাহা অন্থমোদন করি না। ভাষ্যকারের মতে, 

এ পদের অর্থ,-“দুরে দৃশ্ঠমানায়” অথবা “দূরে বর্তমানৈঃ প্রাণিভি গত ইতি দুরেদৃক্ তশ্মৈ? 
যদ্থা দুরে পন্ততীতি দূরেদৃক্।” পরব্রহ্গ পক্ষে ইহার কোনও অর্থ ই সমীচীন বলিয়! মনে করি 

না।' দূরের লৌকও তাহাকে দেখিতে পার, অথবা তিনি দুরের লোককৈও দেখিতে পান,-- 
এ গুণ-বিলেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে) কিন্তু তাহার মাহাত্থ্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় 
বলিয়া মনে হয় না। যাহারা কর্ম্বশে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বদি 
তাহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও 



২ প্রপাঠক,৯ অন্থবাক। ]  . কৃষ্ঞযজূর্বেবদ-মন্ত্ ৫৪৭. 
তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদ্িগের উদ্ধার-সাধন করেন,--ভাধ্যকারের অর্থে 
এই এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু সেরূপ কষ্ট-করনা না' করিয়া তাহাকে যদি বলা যায়, 
*অতীতানাগতবর্তমানকালসন্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্র্থে সর্কদ্রষ্টরে সর্বক1লাভিজ্ে বা” অর্থাৎ তিনি. 

অতীত অনাগত বর্তমান-_-সকলকালসব্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্বকালাভিজ্ঞ সর্বদা & 
তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ নাহজপাধ্য হয় না কি? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই “দুরেদৃশে” 
পনের পূর্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । মন্ত্রান্তর্গত “দেবজাতায়' ও “দিবস্পুত্র।য় পদদয়ের 
অর্থে পরব্রহ্ধকে ভাষ্বে “দেবগণের অনুগ্রহার্থ জাত”, এবং “দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়” বল! 

হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাজ্কিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গন-চরাচর সকলের 
গ্রতিই "তাহার সমান করুণা-তাহার অনুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী! কেবলমাত্র 
দেবগণের অনুগ্রহের জন্ত তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, সাহাকে সন্ীর্ণ গণ্তীর 
মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান্-_অতি মহান। তাহা হইতে দেবগণ বিশ্বত্হ্গাও 
সকলই উদ্ভুত হইম্াছে-তিনি সকলেরই অন্মহেতুতৃত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ) 
বলিয়াছেন,--নান্তোংতো হপ্তি দ্রষ্টা নান্তোহতোহন্তি শ্রোত। নান্তোইতোহস্তি মস্ত নান্টোহ- 
তোইস্তি বিজ্ঞতৈব ত আত্মান্তর্যাম্যমুতোইতোইন্তাদ(তঁ:”। অগ্তত্র দেখিতে পাই,_-“স বা 
অয়মাত্মা সর্বস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সর্বন্তাবিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি” । অস্থাত্র আবার আছে, 

“্যঃ স্থুলথপ্প্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ। 
বিশ্বং যতশ্চেতদিশ্বহেতোর্নমোহস্ত তন্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥% 

ধদেবজাতায় এবং “দিবস্পুত্রায়ঃ পদ্দ্ধয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করতেছে । সেই তাবে 

অনুপ্রাণিত হুইয়াই আমরা এঁ ছুই পদের “দবানাং জন্মহেতবে, এবং “বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায় 
অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত “তদৃতং পনের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ__“সত্যদবশ্াফলপ্রদং জ্যোতিষ্টে(মরূপং কর্ম” ) এবং দ্বিতীয় প্রকার 

অর্থ-_“হূর্য্যরূপং সত্যং ব্রঙ্গ ৷ প্রথম প্রকারের অর্থ-_ক্রিয়াকাণ্তীন্ুগত $ দ্বিতীয় প্রকারের 
অর্থ-আধ্যান্বিকতামূলক। জ্জোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠঠনে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস-_ 

কর্মমসাপেক্ষ ; আর'তাহাকে সত্য ব্রদ্ধ ও তৎসৎ' বলিয়া জানা জ্লান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ ঝ 

ব্রদ্ধে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্ধযকরী। জ্ঞান ও কর্ম সে পক্ষে পারম্পারিক-সন্বন্ধবিশিষ্ট ॥ 
আমরা যে পথের পথিক, অ।মরা যে ভাবে বেদদস্ত্রের ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণে প্রবুন্ত হইয়াছি, তাহাতে 

উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই “তদৃতং, পদে সৎকর্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও ত্য 
অভিধায়ে 'তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধযা” অর্থ গ্রহণ করিয়ছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই 
অধিকতর সঙ্গত বলিয়! মনে করি। “কেতবে” পর্দের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ -. 
বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাবায়।” তাহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষরূপ পরমধন এবং সদনিন্ন বিরাজমান £ 
অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দময় । তাহাকে ভজন! করিলেই সত্য জ্ঞান, 
মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্রে তাহাকে আরাধনামূলক সম্করের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রার্থনা হইতেছে--সেই পরাৎপর পরত্রহ্গ আমাদিগকে জানদান করুন, মোক্ষদান করুন 
এবং চিরানন্দ দান করুন।, 



৫8৮. ৃ যজুর্ধ্বেদ-সংহিতা | - [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক | 

এই অন্বাকের সথাম বা শেষ মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের শেষ দুইটা মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন ॥ 

গ্রভেদ মাত্র ক্রিয়াপদ লইয়া। অষ্টম অনুবাকের “প্রত্যন্তঃ” পদের পরিবর্তে নবম অস্ুবাকে, 
“উন্মুক্ত পদ রহিয়াছে । তত্তিবন অন্ত কোনও পার্থক্য নাই। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ! 
ব্টপদেশে আমরা! এই মন্ত্রের তাৎপর্য প্রদান করিয়াছি। স্থৃতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আক 
স্বাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না. (১ অষ্টক_-২ প্রপাঠক--৯ অনুবাক )। 

শা নী 

দশম? মন্ত্র | 

€ প্রথমঃ অষ্টকঃ| দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দশযোহনুবাক:  ) 

| | 
(১) অগ্নেরাতিখ্যমসি বিষ্বে ত্বা। 

| ] . | 

(২) সোমস্তাইতিথ্যমসি বিঞবে ত্বা। 

] | | | 
(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্বে ত্বা। (৪) অগ্নয়ে ত্বা॥ 

(৫) রাযস্পৌষদাবে। বিষ্ণবে ত্বা। 

| রি 
(৬) শ্বেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ুবে ত্বা। 

| | | ] 
(৭) যা .তে ধামানি হবিষা যজস্তি তা তে বিশ্বা পরিতুরস্ত 

| | | ] 
যজ্ঞং। গযস্ফানঃ প্রতরণঃ হ্ববীরোহবীরহ। প্র চরা সোম কুর্য্যান্ ॥ 

| ,. [ 
(৮) অদিত্যাঃ সদোহম্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ॥ 



২ প্রপাঠক, ১* অনুবাক | ] কৃষ্ণ-যজুবেরদ-মন্ত্র। | ৫8৯ 

| | | |. জোরে 
(৯) বরুপোষসি ধৃতত্রতে। বারুণমসি শংযোর্দেবানা৬ 

11 | 
সখ্যান্মা দেবানামপসশ্ছিৎম্মহি। 

| | ] 
(১০) আপতয়ে ত্বা গৃহামি পরিপতয়ে ত্বা৷ গৃহ্ামি তনূনপুত্তে 

ৃ ৯ | ] 
ত্ব৷ গৃহ্ামি শাকরায় তত্ব গৃহামি শক্মম্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্নামি। 

| | | 
(১৯) অনাধূষ্টমস্যনাধষ্যং দেবানামোজোতভিশত্তিপা অনভিশস্তেম্যমূ ॥ 

] | | | 
(১২) অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপ্তিন্মন্যতামন্ন তপস্তপম্পতিরগ্ীস 

| | 
সত্যমুপ গেষ৬ স্থুবিতে মা ধাঃ ॥ ১০ ॥ 

কী ০ 
কী 

অথ পদপাঠঃ। 

| | 
(১) অগ্নেঃ। আতিথ্যম। অসি। বিষ্বে। ত্া। 

পুত এ থা পি ০০ 

| | 
(২) সোমস্ত । আতিথ্যম। অসি। বিষবে। ত্বা। 

ঙ 

চু. %, | 
(৩) অতিথেঃ। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্কবো ত্বা। 

| ৮ কু ও 
ও) অগ্যে। তা) (৫) রারস্পৌষদাব, ইতি রায়স্পোধ-দাবেে। বিষবে। ত্া॥ 



৫৫৭ যনূর্যেদ-সংহিতা |  [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম জষ্ক উ 
| ] 

(৬) ্েনায়। ্া। সোমভূত ইতি সোম--তৃতে। বিষবে। ্বা। 

| | | 
(1) যা। তে। ধামানি। হবিষা। বজন্তি। তা। তে। বিশ্বা। 

ূ | | 
পরিভূরিতি টিসি অস্ত। জ্জ্। গয়স্কান ইতি গয়-স্ফানঃ। 

| | ] | | | | 
প্রতরণ ইতি প্র--তরণঃ | বীর ইতি স্থ-বীরঃ। অরীরহেত্যবীর--হা। 

| | 
প্রেতি। চর। সোম। হূধ্যান্। 

| | | | | 
(৮) অদিত্যাঃ। সদঃ)। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ। 

৮৫৮ থা ভাট এজ 

। | | 
(৯) বরুণঃ। অসি। ধতব্রত ইতি ইস্রড। বারণম্। অসি। 

বারা আছ জগ খে গর ওর 

| | 
শংযোরিতি শং--যৌঃ। দেবান।ম। সধ্যাৎ। মা। 

| | 
দেবানাম । অপনঃ । ছিৎম্মহি | 

| 
(৯০) গতর ইত্যা--পতয়ে। রা গৃহামি। 

| | | 
বিরাজ রৃরিপিরিাজি। থা ৃ়ামি। তনুনপব্ধ ইতি তনু--নপবত্রে। 

ৰ চপ 

ত্বা। গৃহামি। শীকরায়। ত্বা। গৃহামি। 

| | 
শক্ষন। ওজিষ্ঠায়। ত্বা। গুহামি। 



২ প্রপাঠক, ১* অনুবাক । ] চা রী ৫৫৬ 

ৰা 
(১১) নিন অসি। পাগল 

ৃ ] 
দেবানাম। ওজ:॥ অভিশস্তিপা ই্যতিশতি_পাঃ। 

| 
€১২) অন্বিতি। মে। দীক্ষা! গতি না --পতি।। 

[ | | 
দাম অন্বিতি। তপঃ। তগম্পতিরিতি ভপঃ--পতিঃ | 

জি খ্থ বড দর ভরা 

| | 
অঞ্জসা। সতাদ্। উপেতি। গেষম্। সুবিতে। মা। ধাঃ7১*॥ 

ঞ ৪ 
ঁ 

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা | 

১1 হে মম হন্লিহিত শুদ্ধসত্ত ! ত্বং “অগ্নে, (প্রজ্ঞানরূপত্ত ভগবতঃ ) “আতিথাং 

€ অতিথিবৎ সর্ধেধাং আকাঙ্ষণীয়ং ) যন্বা--ভুষ্টিসম্পাদকং ইত্ার্থঃ, গ্রকাশকং ইতি ভাবঃ ) 
“অসি” (ভবসি ); অতঃ "ত্বা৮ (ত্বাং) “বিষ্ৰে (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যত্বা--ভগবতঃ 

শ্রীতার্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎস্জ্যামি ইতি শেষঃ। 
২। হে মম হনিহিত শুদ্ধসত্ব ! ত্বং “সোমন্ত” ( সংস্বরূপন্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) “আতিথ্যং 

(গ্রীতিহেতুভূতং ইতি তাবঃ) “অপি” (ভবমি )। অতঃ "ত্বা” (ত্বাং) “বিষবে ( বিশ্ব 

ব্যাপকায় ভগ্বতে, যদ্ধা--ভগবতঃ গ্রীত্যর্থ, ভগবস্তং লাভায় বা ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি 
উৎস্থজ্য(মি ইতি শেষঃ। মন্ত্রো়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কর্মূলকশ্চ। সত্যেন গুদ্ধসত্ত্বেন ছি 
কেবলং সংস্বরূপং ভগবস্তং 'প্রাপ্তব্যং। অতঃ শুদ্ধসত্বেন সত্ভাবার্দিনা যথা তগবৎসন্লিকর্ষং 

লভেম, তথা করবাণি ইতি ভাবঃ। ৰ 

৩। হে মম গুদ্ধসত্বা্গীভূত কর্ম! ত্বং "অতিথে? ( অতিথিরূপেণ জগংগ্রীপরিতুঃ ভগবতঃ, 
বন্বা-..সর্কোষাং নমন্ত ভগবতঃ ইত্যর্থ; ) “আতিথ্যং ( গ্রীতিহেতুকং, তুষ্টিসম্পাদকং গ্রজ্ঞাপকং ঝা 
ইত্যর্থঃ) 'অসি+ (ভবসি )। অতঃ “বিষ্ণবে ( বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যন্ধা-_-ভগবধ্প্রীতার্থং) 
“তব” (ত্বাং) নিয়োজয়ামি উৎহ্জ্যামি ইতি শেষঃ! অয়ং তাবঃ--অতিথিরূপেণ সঃ তগবান 
জগতাং আরাধনীয়ঃ| তদারাধনায় উদ্ধসত্্সম্বিতং কর্ম গ্রধানোপকরণং। অন্ত: ৮৫৭ 

ভগবৎগীতয়ে জং কন্ধ সাধঘামি গশসতঞ্চ নিয়ান্দয়ামি | 



৫৫২ যজুর্ধরেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম আঁকে । 
৪ খঅপিচ হে মম তথাবিধ কর্ম! "অগ্য়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে, যঘা-জ্ঞান, 

দ্নপায় পরব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ ) "ত্বাঃ (ত্বাং ) নিক্নোজয়ামি ইতি শেষঃ। 
৫। তথা হে মম শুদ্ধসত্বাগীভূত কর্ম! “তা (ত্বাং) পরায়প্পোষদাবে, ( ধনপুষ্িপ্রধাত্রে 

যন্বা--পরমধনপ্রদাত্রে অপি সন্ভাব্জনয়িত্রে ) “বিঞ্বে' (সর্বব্যাপিনে ভগবতে) যহা+-তশ্ 

ভগবত; গ্রীতার্থং ইতি ভাবঃ ) নিয়োজয়ামি উৎস্জ্যামি ইতি শেষঃ। 
অথব! * 

৪-৫| হে মম হক্সিহিত গুদ্ধসবব ! “রায়ম্পোষদাবে ( পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে ) 

'অগ্নয়ে (জ্ঞানজ্যোতিঃলাভায়) “তা” (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি | অপিচ, “বিষ্ঝে ( বিশ্বব্যাপিনে 

ভগবতে, যদ্বা - তথ্গ্রীত্যর্থং) “তব (ত্বাং) সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ- জ্ঞানং 

হি পরমার্থপ্রদং।  শুদ্ধসতেন জ্ঞানকিরণং সমাহত্য ভগবংপ্রাপ্তয়ে তজজ্ঞানং 
নিয়োজক়/মি ইতি সঙ্গলঃ। 

৬। হে মমন্ৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! “সোমভূতে' ( সংস্বরূপায়, যদ্বা-_ন্ৃদ্দি সন্ভাবসংজনম্মিত্রে 

ইত্যর্৫থঃ) “শ্েনায় (শ্রেনবৎক্ষিগ্রগামিনে, যদ্থা_ক্ষিপ্রেণ পাপিনাং উদ্ধারকারকে, আঁথবা 

ভক্তিসমন্থিতান্ শরণাগতান্ গ্রাতি করুণাপরায়ণন্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ ) “তব (ত্বাং) 

উদ্বোধয়ামি নিয়োজয়ামি ইত্যর্থ:। অপিচ “বিষ্ণঝে। (বিশ্বব্যাপকম্ত ভগবতঃ পুজনা় গ্রীতি- 

সাধনায় বা ইতি ভাবঃ) "তব (ত্বাং) নিয়োজয়ামি-_হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। 

মন্ত্রোয়ং উদ্বোধনমুলকঃ। সৎকর্ণ! সন্ভাবেন চ গ্রীতঃ সন্ ভগবান ভক্তান্ ত্বরায় উদ্ধারয়তি। 
অতঃ সঙ্বক্পঃ--সন্তাবোন্মেষণেন সংকন্মনাধনেন চ শুদ্ধসত্বং স্মাহত্য মোক্ষলাভায় তৎ শুদ্ধসত্বং 

নিয়োজয়ান হতি ভাবঃ। 

৭। (ক) হে ভগবন্! “তে? ( ভবৎসম্বদ্ধি ) “যা, (যানি) “্ধামানি' (স্থানানি নামানি 

বা) অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ “হবিষ/ (জ্ঞানেন ভক্তযা চ) “যজস্তি' (যাগং নির্ববাহয়স্তি, ত্বাং 
অর্চয়স্তি-মুজাঃ ইত্যর্থ:) “তে? (তবসম্বন্ধি) “যজ্ঞঃ (উপাসনং) তা (তানি) “বিশ্ব 

(বিশ্বানি সর্ধাণি ধামানি নামানি ইতি ভাবঃ) “পরিভূঃ, (ত্বয়া পরিতঃ প্রার্তবান) "অস্ত 
(ভবতু)। মন্ত্রোয়ং প্রার্থনামূলকঃ | প্রার্থশায়াঃ তাবঃ -হে ভগবন্! যঃ জনঃ বশ্মিন্ 

স্থানে যেন নায়! জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ত্বামষ্চয়তি ত্বমপি তশ্মিন্ স্থানে তেন নায়! পরিতুষ্টঃ সন্ ত্বাং 

উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ। 
(খ) হে ভগবন্! “গয়স্ফানঃ ( গৃহাভিবদ্ধকঃ, যদ্বা-_শ্রেয়ঃসাধকঃ ) 'প্রতরণঃ ( প্রকর্ষেণ 

বিপছুদ্ধারকঃ, যদ্বা--সংসারসমুদ্রপারনয়নকারী ) “্বীরঠ ( শোভনবা্ধ্যসম্পন্নঃ, সর্বশক্তিমান্ 
ইত্য্থঃ) “অবীরহা' ( বীরাণাং পরিপালকঃ যধ্থা-_অজ্জানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা ইতি যাবৎ) 
ত্বং ক্যান, (গৃহান্, অস্মাকং হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহান্ ইতি ভাবঃ ) 'প্রচারা” ( প্রচর, প্রাপ্ম [হি 
অধিতিষ্ট ইত্যর্থ:)। অতন্বং অকিঞ্চনান. অন্মান্ আশ্রয়ং দেহি ০০০০৪ তার ইতি 
প্রার্থনামুলকোহয়ং মন্ত্ঃ ৷ 

৮। হে শুদ্ধপত্ব! তং অনিত্যাঃ (অনস্তন্ত ভগবত; ) “সদঃ? ( অধিষ্ঠানং, আধারম্বরূপঃ 
বা ) 'অসি' (ভবসি )) অয়ং ভাবঝঃ-_শুদ্ধসত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্তেন হি কেবলং 



২ পাঠক, ০১ অসুবাক । ) কষ-ধিজুবৈব-ঈ্ী | ₹৬ 

ভগবস্তং প্রাপ্তব্ং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যা ( অদস্তন্ত তন্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) “সদ (থা 
সত্যরূপং আশ্রস্থানং-_মম নির্ঘলং হদয়ং ইতি ভাবঃ) "আসীদ' (লর্বতঃ প্রাপুছি, বন্ধা-_. 
তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং লক্ক্লমূলকঃ । অয়ং ভাবঃ-_শুদ্ধপন্যেন ভগবস্তং 
হৃদি গ্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি জক্ক্পঃ। 

৯। হেশুধধসত্ব! ত্বং “বৃতব্রতঃ, (বজ্তন্ত ধারফঃ) যা - জনানাং সংকর্খাণি প্রেরকঃ 
'ত্যর্থঃ ) অপিচ "বরুণ, (ন্নেহকরুণাধারস্ত ভগবতঃ শ্ববূপঃ ইতি ভাবঃ) "অঙগি ( ভবসি )। 
পিচ ত্বং "দেবানাং, ( দেবভীবামাং ) *শংযোঃ, ( স্ুখেন মিশ্রয়িতা-তগবতা সহ ইতি ভাব: ) 
তথা "বারুণং, (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ ন্নেহকারুণারূপঃ ইত্যর্থঃ) "অঙ্গ, (ভবসি)। অতঃ 

খা অহং *দেবানাং ( শুদ্বসন্তরূপাণাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) "সখ্যাং (লধিত্বং, সখ্যভাবং 
ইত্যর্থঃ ) অপিচ 'অপসং' ( কর্মসামর্থাং ) "মা ছিৎগ্মহি* (ম] ছেদয়ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ )$ 
'মম কর্মবিচ্ছেদঃ সপ্ভাবচ্যুতি চ মা ভূয়াস্তাং ইতি ভাবঃ। 

১০। (ক) হে মম হৃন্লিহিত শুধসবব! "আপতয়েঃ ( সততঃ সর্বতো গমনশীলায়, যত্ধা 
'জগতাং প্রাণশ্থরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, য|__তন্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) "বা (ত্বাং) "্গৃহ।মি, 
€ নিয়োজয়ামি, নিবেদয়ামি, উৎস্থজ্যামি ইতি ভাবঃ )। 

(খ) তথা "ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপতয়ে, ( সর্বব্যাপিনে, যদ্বা--মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবং, শষ্ঠ 
ভগবতঃ গ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ ) "গৃহামি” (নিবোয়ামি, উৎস্জ্যমি ইতি ভাবঃ)। 

(গ) অপিচ, হে মম হন্লিছিত শুদ্ধসত্ব ! "তথা? (ত্বাং) “তমুনপ্তে ( বিশুদ্ধসত্বভাবসংরক্ষ কী, 
জন্মকারণনিবারকায় ভগবতে, যদ্বা-_তন্ত ভগবতঃ গ্রীত্যর্থ, লাভার্থং বা ইতি ডাবঃ) "স্থা 
€ত্বাং) “গৃহামি” (নিবেদয়ামি সম্প্রদদামি উৎস্জ্যামি বা ইত্যার্থঃ )। 

(থ) তথা, “তবা+ (ত্বাং) হে শুদ্ধলত্ব! "শাক্করায়” ( প্রভৃতশক্তিশালিনে, বন্বা--সর্বশক্রে- 
দ্বাধারভূতায় ভগগবতে, তস্ত ভগবতঃ প্রীত্র্থং ইতি ভাঁবঃ) "গৃ্থামি* ( নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ )। 

(উ) অপিচ "শকন্) (বিশ্বকর্ধম্, যত্ধা_সর্ধেু প্রাণিযু শক্তি-বিধায়ক, অথবা সৎকর্খা- 
সাধনায় শক্তিগ্রদাতঃ ) হে মম হন্লিহছিত শুদ্ধসন্ব | "বা (ত্বাং) *গজিষ্ঠায় | প্রস্তুততেজো* 
বীর্্যসম্প্নায়, অনাধ্ষ্টবলায়েতি ভাবঃ ভগবতে, যদ্া--তস্ত ভগবতঃ এ্রীত্যর্থ, ইতি ভাব) 
'গৃহামি (নিয্োজয়ামি, উৎস্জ্যামি ইতি ভাথঃ )। 

মন্ত্রোয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ লক্বল্লন্চকৃশ্চ । অত্র ভগবৎসকাঁশাৎ নিখিলসন্তাবলাতাকাঞ্জা 
বর্ততে। প্রীর্ঘনায়াঃ ভাবঃ-হে ভগবন্! মম হৃদগতং শুদ্ধসত্বং গৃহীত্বা পরিতুষটঃ সন্ ময় 
সস্ভাবান্ সংরক্ষ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয়। 

১১ (ক) হে মম হদিস্থিত শুদ্ধসত্ব 1 ত্বং "অনাধৃষ্টং ( সদৈব অতিরস্কৃতং, ধন - প্রমাদ- 
পরিপুন্তং অহ্ংসিতং হিংসারহিতমিত্যর্থং তথা অনতিভূতং সর্বসাফল্যগ্রদং ইস্ডি ভাঁধঃ ) অসি 

ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং মদ্ি অপ্মাকং সম্বন্ধে বা 'অনাধৃস্যং ( ফেমাপ্যতিরন্কতঃ হিংসিতঃ' ঝ, 
ব্া-_-পাপকলম্বপরিশু্ঃ সদানির্্মলঃ স্ুখসাধকঃ বা ইত্র্থঃ) ভবতু। 

(৭) হে শুদ্ধসত্ব | ত্বং “দেবানাং '( দেবভাবানাৎ, সম্তীবানাং বা ইতি যাবৎ) জঃ ব্ঃ 
শক্তিরিতি 'বাবৎ, বন্বা-_সারভৃত;ঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিপস্তিপা' (খেভিসম্পাতাৎ পাপাৎ বা 

কৃষঃ 'যুরেরধেদ--৭৯ 
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পরিত্বাতা ইতার্থঃ ) তথ। 'অনতিশক্বেন্তং (অনিনিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমঃ॥ বন্ধা-ভগব 
সন্নিকর্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাব: ) ভবসি ইতি শেষঃ। 

১২। (ক) 'দীক্ষাপতিঃ' ( দীক্ষায়াঃ, সৎকর্শণঃ বা পালকঃ অধিপতি সঃ ভগবান ইতার্থঃ ) 

£মে (মম) দীক্ষাংং (শোভনং অনুষ্ঠানং, মদনুষিতং সংকর্ম ইত্ার্থঃ) “অনুমন্ততাং 

(শ্বীকরোতু, গৃহ্াতু ইতি ভাবঃ )। 

(খ) তথা “তপম্পতি' (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস, যদ্বা--সাত্বিকরাজসতা মস- 
স্রিবিধতপঃকারিণাং প।লকঃ রক্ষকঃ বা সঃ ভগবান) “মে” (মম) “তপঃ (তথাবিধানি 

ভ্রিবিধাণি কর্মানীতি তাবঃ) অনুমন্থতু ইতি শেষঃ। রর 
(গ) তন্ত ভগবতঃ অনুগ্রহেণ যথা আহং “অঞ্জসা+ ( নির্লচিত্তেন, জ্ঞানদৃষ্টিলাভেন, 

হন্বা-__সন্মার্গেন গন্ধ! ইত্যর্থঃ ) 'সত্যং ( সত্যমূর্তেঃ ভগবতঃ -্বরূপং ইতি ভাবঃ) “অনুগেষং 
€দৃষ্টোৎশ্বি, লভেয়ং ইতি ভাবঃ) ! হে তগবন্! তথা “মা, (মাং ) "স্থুবিতে' ( শোভনমার্গে, 
সংপথি ব! ইতার্থঃ) “ধাঃ (ধারয়ঃ, স্থাপয় ইত্যর্থঃ )। 

প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনাকারী নির্মলচিত্তেন সৎকর্মসাধনেন চ সংপথি 
লংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে। প্রীর্থনায়াঃ ভাবঃ--“হে ভগবন্! মাং মানুষ্ঠিতং কর্ম চ 

সম্তাবসমন্থি তং কুরু। অপিচ মাং সংপথি প্রতিষ্ঠাপরিত্বা ময়ি অনুগ্রহপরায়ণঃ তব মম 
পুজাং গৃহাণ। (১ অষ্টক--২ প্রপাঠক--১* অন্থবাক )॥ 

০ গা 
ক 

বঙ্গান্থবাদ। 

১। হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! তুমি অতিথিবং সকলের 
আকাঙ্ষণীয় এবং প্রজ্ঞানন্বরূপ ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রকাশক 
হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের শ্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত 
(উৎসর্গ ) করিতেছি। (ভাব এই যে,_-শুদ্ধসত্ব ভগবানের স্বরূপ; 
গুদ্ধসন্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়। যায় )। 

২। হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্্ব! তুমি সতম্বরূপ ভগবানের প্রীতি- 
হেতৃভৃূত হও। অতএব তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত 
উৎসর্গ করিতেছি। (মন্ত্রটী আস্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। একমাত্র 
সত্যের এবং শুদ্ধসত্বের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
অতএব শুদ্ধসত্বেরে এবং সপ্তাবাদির দ্বার যাহাতে ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ 
করিতে পারা যায়, তদ্িষয়ে চেষ্টাম্থিত হইব )। 

৩। হে আমার শুদ্ধদত্বাঙ্গীভূত কর্ম! তুমি অতিথিরূপে জগত্গ্রীতিকর 
(অথবা অতিথিরূপে সকলের নমন্ত পুজ্য ) ভগবানের গ্রীতিহেতুতূত এবং 



২ প্রপাঠক, ১* অনবাক।1 কৃষঃ-যজুর্যেদ-মন্জর । ৫৫৫ 

তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত 
তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,-তগবান অতিথিরূপে 
জগতের আরাধনীয়। তাহার আরাধনার প্রধান উপকরণ-_সন্ভাব ও 
শুদ্ধত্ব। মন্ত্রে তাই সম্কল্প-_ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ব- 
ভাঁবকে নিযৌজিত করিতেছি )। 

৪। অপিচ, হে আমার শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূত কর্ম প্রজ্ঞানম্বরূপ 
ভগবানের অর্থাৎ পরব্রন্মের উদ্দেশে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । 

৫। হে আমার শুদ্বসত্বাঙ্গীভূত কর্ম! তোমাকে ধনপুষ্টিদাক 
অর্থাৎ পরমধনপ্রদায়ক সম্ভাবজননকারী সর্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির 
নিমিত নিয়োজিত ( উৎসর্গ) করিতেছি। ৭... 

অথব! 

৪-৫| হে আমার হম্িহিত শুদ্ধসত্ব! পরমার্থ-ধনসমূহের পুষ্টিদান- 
কারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য তোমাকে উদৃবুদ্ধ 'করিতেছি। ' অপি”, 
বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশে, তীহার শ্রীতির নিমিত্ত, তোমাকে সমর্পণ 

করি। (ভাব এই যে, জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্বের সাহায্যে জ্ঞান- 
কিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি )। 

৬। হে আমার হুদধিষিত শুদ্ধসত্ব! সোমানয়নকর্তা অথব| হৃদয়ে 
সন্ভাব-দংজনযিতা, ভক্তিমান অর্চনাকারিগণের প্রতি শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগমন- 
কারী, ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা সতকন্মসাঁধনের নিমিত্ত, তোমাকে 

আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে অথব। তাহাকে 
লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি । (সতকর্থের, 
এবং সম্ভাবের দ্বার পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন' 
করেন। অতএব সঙ্কল্প-_সন্ভাবের উম্মেষে সৎকম্মসাধনে হদয়ে শুদ্ধসন্তব 
আহরণ করিয়। মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি )। 
৭। (ক) হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থানব৷ নাম 

অবলম্বন করিয়। জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথব! আপনার" 
অর্চনা করে, আপনার সম্দ্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চন আপনার যাবতীয় গ্ছানে, ' 
ঝ। নামে আপনি সর্বধতোভাবে প্রাপ্ত হউন। . (ভাৰ এই যে১--হে ভগবন্ঘ 



৫৫৬ মভুর্ধেবেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম সক $ 

যে জন যেখানে হইতে ষে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে 
 অর্চন। করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া? 
তাহাকে উদ্ধার করেন )। | 

(খ) হে ভগবন্! আপনি গৃহাভিবদ্ধক অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাঁধক, প্রুট- 
রূপে [বপদ্ুদ্ধারকারী, অথব৷ সংসার-পারে নয়নকর্তী১ শোভনবীর্য্যসম্পঙ্গ এবং 
বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্জান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দীতা'। আপনি 

আমাদিগের হাদয়রূপ যজ্ঞাগরে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই 
যে,_-মাপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্রে 
হইতে পরিত্রাণ করুন )। 

৮) হে শুদ্ধসত্ব! তৃমি অনন্ত-ন্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ 
ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,_-শুদ্ধসত্বই ভগবানের স্বরূপ । 
শুদ্ধসত্বের দ্বার ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়) অতএব হে শুদ্ধসত্্ব! 

তুমি তগব€-সম্বন্ধি স্থানকে অথঝ৷ শিশ্মল হৃদয়কে সর্ববতোভাবে প্রাপ্ত হও 
অর্থাৎ সে হদয়ে উপষেশন কর। (মন্ত্রী সঙ্কল্পমূলক । প্রার্থনার ভাব এই 
যে--শুদ্ধসত্ের দ্বারা আমর! যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি )। 

৯1 হে শুদ্ধসত্ব! তুমি যজ্জের ধারক অর্থাৎ সংকর্মে সকলের 

প্রেরক এবং স্বেহকরুণাধার ভগবানের স্বরূপ হও। অপ্রিচ তুমি 

ভগবানের সহিত দেবভীবসমূহের হুু-মিশ্রয়িতা৷ এবং ভগবানের প্রীতিসাধক 
স্নেহকরুণারপ হও। অতএব যাহাতে আমি দেবভাবসমুহের সখিত্ব এবং 

কর্মসামর্থ্য হইতে বিচ্ছিন্ন ন! হই, তাহার বিধান কর। (ভাব ঞ্রুই যে, 
আমার কর্মবিচ্ছেদ এবং সন্ভাবচ্যুতি যেন না ঘটে )। 

১০। (ক) হে আমার হন্গিহিত শুদ্ধসত্ব! অততসর্বন্রগমনশীল 

অথবা জগতের প্রাণম্বরূপ ভগঝনের প্রীতির নিমিত্ত তোমায় উৎসর্গ 
অথব৷ নিয়োজিত করিতেছি। 

(খ) সেইরূপ, হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্ত। ! জর্বব্যাপী অথবা 
বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠীতা' ভগবানের েস্ট তোমাকে উৎসর্গ 
জথব! নিয়োজিত করিতেছি । 

(গ): অপিচ, হে আমার হ্বম্িহিত শুদ্ধসত্ব, ? বিশু সত্ভাৰ 
ফারক্ষক অথবা জন্মকারণুবিনাশকরী ভগঝানের শীতির নিমিত্ত ভীহাকে 
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লাভ করিবার জন্য, তোমাকে তীহার উদ্দেশে নিবেদন করি ঝা 
উৎসর্গ করি। (ভগবান মঙ্গল ধিধান করুন )। 

(ঘ) হে আমার হমিহিত শুদ্ধসত্ত।! প্রতৃতশক্তিমাম্পন্ম সকল শ্তির 
আধারভত সেই ভগবানের প্রীতির নিমিত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি ॥ 
( আমি যেন কায়মনোবাক্যে ভগবানের দেব। করি )। | 

($) অপিচ, বিশ্বকম্মী, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তিবিধায়ক অথবা 
সতকর্মসাধনে শক্তি প্রদানকারী হে আমার হৃম্গিহিত শুদ্ধসত্ত ! "তোমাকে 
প্রভৃততেজো বীর্ধ্যসম্পন্ন অথবা অনাধৃষ্টবল ভগবানের প্রীতির নিমিত 
উৎসর্গ অথব| নিয়োজিত করিতেছি । 

(মন্ত্রী আত্মোদ্বোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক। মন্ত্রে ভগবানকে নিখিল 
সম্ভাব-প্রদানের আকাঞ্ষ! প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই ফে- 
হে ভগবন্! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত। গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয় আমাতে 
স্ভাব সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকীরণ নিবারণ করুন )। 

১১। (ক) হে আমার হুৃদধিিত শুদ্ধসত্তু ! তুমি সদা অতিরস্কৃত- 
অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসারদদিরহিত অপিচ সর্ববসাফল্যপ্রদ | 
( অতএব আমাতে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধে তুমি তেমনি অহিংসিত ও 
অতিরস্কত অর্থাৎ পাপকলঙ্ক-পরিশূন্য সদা-নির্মল এবং স্খসাধক হও ; 
আমাদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়৷ অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদন রুর)। 

(খ) তথাবিধ হে আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত।! তুমি 'নিখিলসন্ভাব- 
সমূহের অথবা সঞ্তাবসম্পন্ন জনের বল-শি-স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত' এরং 
পাপ হইতে পরিভ্রাণকারক এবং আনন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অর্থাৎ, 
ভগবতপ্রাপক হও। 

১২। (ক) দীক্ষারপ সৎকর্ধনের পালক ভগবান আমার দীক্ষারূপ 

শোতন অনুষ্ঠান বা সৎকণ্ম স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করুন| . :-:,....০78 
(খ) আমার শারীর বাঁচিক মানস অথবা সাতিক রাঁজস তামস ভ্রিধিধ 

তপঃকর্ধের পালক (রক্ষক) ভগবান, আমার উপ: জিবিধ গপঃ 
কর্ম স্বীকার করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। 

(গ). সেই ভগবানের অনুগ্রহে নির্দলচিতে জনন লাভ করিয়া, 
স্মারগনমনে সত্যমষঠি ভগবানের স্বরূপ আমি যাহাতে দর্শন করিত সমর্থ 



৫৫৮ যজুরে্রেদ-সংহিতা | [প্রথম কাঙ, প্রথম অঙ্ক ॥ 

হই অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেইরূপ শোভনমার্গে বা সংপথে 
, আমাকে প্রতিঠিত করুন। পু 

(মন্ত্রী প্রার্থনামূলক। প্রার্থী বিশুদ্ধচিতে সৎকন্দসাধনে সতপথে 
গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই 
যে, ছে ভগবন্! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম সঙ্ভাবসম্প্ন করুন। 
অপিচ আমাতে অনুগ্রহপরায়ণ হুইয়! আমার পুজা গ্রহণ করুন )। 
( ১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--১০ অনুবাঁক )॥ 

৪ কী 
তী 

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্্যরকূতং )। 

নবমেংসথবাকে সোমন্ত গ্রাচীনবংশং প্রতি গমনমুক্তং দশমে তু সমীপমাগতস্তা তিথিরপন্ত 
সোমন্ট সংকারায়াইতিথ্যেষ্টিকচাতে। 

১৬) “অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্ব সোমন্তাংতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বাংতিথেরাতিথামসি 
বিফবে ত্বাংগয়ে তব! রায়স্পোষদাবে, বিষ্ণবে ত্বা গ্রেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষবে ত্বা |” কল্প: 
“আতিথ্যং নির্ববপত্যারধবায়াং পত্ধ্যামথ দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি প্রতিপদং কৃত্বাহগ্রে- 
রাতিথ্যমসি বিষবে ত্বা ভুষ্ং নির্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্ব! সৌমন্তাহতিথ্যমসি বিষণবে স্ব 
ুষ্টং নির্ববপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বাংতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্বে তব ভুষ্টং নির্বপাঁমীত্যেতামেব 
গ্রতিপদং কৃত্বাংগন্নে ত্বা রায়স্পৌষদাবে, বিষ্ণবে স্ব জুষ্টং নির্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত 
হ্রোনায় ত্বা সোমভ্তে বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ববপামীতি পঞ্চকত্বো যজ্্ষা” ইতি। 

প্রকৃতিগতেগয়ে জং নির্বপামীত্যেতশ্রিম্সত্েখতিদেশাৎ প্রাপ্তে সতি তত্রত্যদেবতা- 
পদকৈবাত্র পঞ্চতিঃ পর্যযার়ৈরপোদিতত্বাৎ পঞ্চমেইপি সাবিত্রং জুষ্টং চা্ষজতি। অত্র 
বিুরেক এব হুবিষে দেবতা । অগ্লযাদয়স্্ তদনুচরাঃ। অততি সততং গচ্ছতীত্যতিবিঃ। 
ত্র্থং ক্রিরমাণং সথকাররূ্পং কর্্মাংতিখ্যং। লোকে স্বামিনে দীয়মানেন দ্রবণ তদনুচর! 
অপি পরিতুস্ত্তি। তন্মাদত্রাপ্্যাদীনামিদং হবিউবত্যাতিথ্যং। হে হবিস্বমতিথিরূপন্তাগ্নেঃ 
সৎকাররূপমলি। তাদৃশং ত্বাং বিষুশবাভিধেয়ায় সোমায় নির্বপামি। সোমস্তেত্যতর প্রধানভূতঃ 
সোমো ন ত্বপরঃ কশ্চিতামাংনুচরঃ। অতিথিনামকোহন্তঃ| রায়স্পোষদাব! ধলগমৃদ্ধে্দাতা 
কশ্চিদগ্রিনামকোতস্ভঃ। সোমং বিভণ্তি পোষযতীতি সোমতৃচ্ছেননামকোহন্তঃ। এভাবুতাবপি 
সোমন্ত র্াজ্ঞো২তিগ্রত্যাসন্লাবনূচরাবিত্যভিগ্রেত্যাগ্রয়ে গ্েনায়েতি চতুর্থ ত্বাশবেন চ প্রধান- 
সমতয়! নির্দিস্তেতে ॥ মন্্া্যাচিথ্যান্থরাদৌ কালবিশেষসহিতমাতিথ্যং কর্ম বিধত্তে-_*্যদুভে। 
বিমুষ্যাতিথ্যং গৃহীয়াদঘজ্ং বিচ্ছিনদ্যাদঘচূভাববিমুচ্য বথাংনাগতায়াংতিথ্যং ক্রি়্তে তাদৃগেৰ 
তথিমুক্তোংক্তোইনভ্থান্ভবত্যবিমুক্রোইন্তোৎথাতিথ্যং গৃত্বাতি বজঞন্ত সম্তত্যৈ” (সং* কা” ৬ প্র*২ 
অ+ ১) ইতি। বয়ো-8ববিঞশিুওয়োঃ সতোঃ সোমগমনরূপং কর্ম সর্বথ! পরিত্যত্তং ভবতি। 
আতিথ্যকর্ম তুপক্রা্া, ততো বজ্ঞমধ্যে যক্তো৷ বিচ্ছিেত । 'জবিষু্য়োস্ক ঘযোগর্দনন্তা- 
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বংপূর্ণঘবাদনাগতার যোমারাংতিথ্যং ক্কতং ভ্বেৎ। একন্সিসবিমুক্তে চ বিুক্তত্বাদেব গমনং সম্পূর্ণৎ 
ভবতি। ইত্তরম্ত বিমোকাভাবাৎ পূর্বৃকর্মপি ন ত্যক্তং। অতস্তশ্থিন্কালে নির্বাপাদ্যজঃ সম্ততো 
ভবতি। নির্বাপকালেৎধ্বহু্মন প্ধ্যাঃ শকটন্পর্শং বিধতে-_“পত্ত্যম্থারভতে পত্ধী হি পারীগহন্তেশে 
পর্ধিয়ৈবানূমতং নির্বপতি যহ্ৈ পত্বী ষজ্ঞন্ত করোতি মিথুনং তদথো পদ্ধিয্! এবৈয যজ্স্তান্বা- 
ব্স্ভোইবচ্ছিত্যে” (সং* কা ৬ প্র“ ২ অ* ১) ইতি। পরিণদৃগৃহং তত্র ভবং ব্রীহ্যাদিস্্ব্যং 
পারীণহং তত্তেশীনা পড়্ী কিং চ বল্তঃ.পুমানপত্রী স্্রীত্যেতম্মিধুনং। কিং চ যোহ্য়ং পদ্ধযাঃ 
শকটন্ত যন্তরাঙ্গত্ত স্পর্শ; স ষজ্তন্ত বিচ্ছেদরাহিত্যায় ভবতি ॥ মন্ত্াঘ্যাচষ্টে-“যাবন্তি্বৈ রাজাধম- 
চরৈরাগচ্ছতি সর্বেভ্য বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দো/সি খলু বৈ সোমস্ত রাজ্ঞোহসু- 

চরাণ্যগ্রেরাতিথামসি বিষ্ণবে স্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি সোনস্তাংতিথামসি বিষবে 

ত্বেত্যাহ ত্রিষ্টভ এবৈতেন করোত্যতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বেত্যাহ জঙগত্যা এবৈতেন 
করোত্যগ্রয়ে ত্বা রায়স্পোষাদাবে, বিষ্ণবে ত্বেত্যাইনুষ্ুভ এবৈতেন করোতি শ্হোনায় ত্ব। সোমতৃতে 

বিষ্বে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়। এবৈতেন করোতি” (সং কাণ্ড প্রৎ ২ অ*১)ইতি। সোমন্ত 

ভুত্যৈরগ্যাদিভিভূত্যাস্তরাণিগায়ত্র্যাদীন্যপলক্ষ্যান্তে। উপলক্ষকবিশেষাণামঞ্যাদীনা মুপগক্ষা- 

বিশেষৈর্গারত্র্যার্দিভিঃ প্রাতিস্বিকসন্বন্ধবিশেষে প্রমাণমিদং ব্রাঙ্গণমেব ॥ নির্বাপাবৃতিসংখ্যাং 

বিধত্তে--“পঞ্চ কৃত্ো গৃহণতি পঞ্চাক্ষরা পও.ক্কিঃ পাওক্কো যজ্ঞে। যজ্ঞমেবাব কদ্ধে? 
(সং কা ৬ প্র ২ অণ ১) ইতি। 

আছান্তয়োর্মন্ত্বয়ো্গীয়ত্র্যা ছ্বিরপলক্ষিতত্ং প্রশ্নোত্রাভ্যামুপপাদয়তি-_-ব্রঙ্গবাদিনো বাস্তি 
কম্মাৎসত্যাদগায়ত্রিয়া উভয়ত আঁতিথ্যস্ত ইতি যদেবাদঃ সোমমাহহরতন্মাদ গারত্রিয়া 
উভয়ত আতিথ্যন্ত ক্রিন্নতে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টান্ঠ” (সংগ কা ৬ প্রণ ২ অ* ১) 

ইতি। আতিথ্যং ক্রিয়ত ইতার্থঃ॥ নিরপ্তৈস্তগুলৈন কপানঃ পুরোডাশঃ কার্ধ্য ইতি 
বিধত্তে-_-“শিরো বা এতদ্যজ্ঞন্ত যদাতিথ্যং নবকপাপঃ পুরোড়াশো ভৰতি তল্মাগ্রবধা শিো 
বিষ্যতং” (সং কাণ ৬ প্রণ ২ অণ১)ইতি। আতিথ্যোষ্টেঃ সৎকাররূপদ্বেন শিরোবদুত্ব- 
মাঙ্গত্বং। যন্মাদত্র কপালেষু নবসংখা তন্রদৃষ্টাত্ততূতং শিরোহপি নবভিঃ কপালৈর্বিশেষেপ 

স্থাতং। পৌরোভাশিকত্রাঙ্ণে হোবমায়াতং--“তন্মাদষ্টাকপালং পুরুষন্ত শিরঠ, ইতি। 
ততোষ্টানাং কপালানাং পরম্পরমষ্টথা ন্যযতিস্ততত 'সমৃহ্ক্পত্ত শিরসোহ্ধস্তনেন কবদ্ধেন 
সহৈকধা স্যাতিঃ ॥ উক্তমেব বিধিমনৃদ্ক প্রশংসতি --“নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে 
রয়স্ত্রিকপালান্ত্রিবৃতা স্তোমেন সংমিতান্তেজস্ত্রিবৃত্তেজ এব যজ্ঞন্ত নীর্ষন্বধাতি” (সং কাণও প্রৎ 

২ অ০১)ইতি। ত্রিবৃল্লামকে স্তোমে ত্রীণি সৃত্তানি। তেঘেকৈকন্সিন্ সুক্তে তিঅন্তিত্র রঃ 

অতঃ সংখ্যাসাম্যান্নবকপালন্ত ত্রিব্রি্রপত্বং। ত্রিবৃচ্চ প্রন্জাপতেন্মু থাদগ্রিন৷ সহ জাতত্বাতেজো- 

রূপং । তথা মতি যজ্ঞশিরোরূপ আতিথ্যে তেজঃ স্থাপিতং ভবতি ॥ পুনরপানুদ্ত প্রশংসতি--- 

“নবকপালঃ পুরোডাশে ভবতি তে ত্রয়ন্ত্রিকপালাস্ত্িবৃতা প্রাণেন সংমিতান্ত্রিবুদৈ প্রাণস্িবৃতমেৰ 
প্রাথমভিপুর্বং যজ্জন্ত শীর্যনধাতি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ২ অ* ১) ইতি। 

ত্রিভিঃ কপাবৈঃ সংস্কতঃ পুরোভাশম্ত্রিকপালঃ। তাদৃশাশ্চ পুরোডাশাস্ত্ররঃ। নবসংখ্যায়া. 
বিভজ্যমানায়ামেবং সম্পগ্ধতে। তথা সতি বৎকপালগতং ত্রিবৃষং যচ্চ পুরোডাশগতং পতন 



₹৬০ ধ্জুর্েদ-সংহিতী। [প্রথম কা, প্রথম অক । 
সদরলী প্রাপসংখা। প্রাণন্োধবধোমধ্াতৃত্তিতিস্িগুণত্থাৎ। অথ বা মবন্থ ছ্ছিদ্রেধু বর্তমানো 

নবসংগ্যাকঃ প্রাণ; | তন্ত ত্রেধা বিভাগে সতি প্ররুতনবফপালসাদৃশ্ং ভবতি। তাদৃশং 
প্রাণমতিপূর্ববমন্ক্রমেণ যজজন্ত শির্াতিথ্যে স্থাপয়তি ॥ অন্তামাতিথ্যষ্টো প্রক্কৃতিবৎপ্রস্তরন্ত 
বিখবত্যোশ্চ বুশমযতে প্রাপ্তে তদ্থাধিতুং দ্রব্যাস্তরং বিধস্তে-_“প্রজাপতের্বা এতানি পক্মাণি 
ঘাশ্ববাল! এক্ষবী তিরশ্চী যদাশ্ববালঃ প্রস্তরো ভবত্যেক্ষবী তিরশ্ঠী প্রজাপতেরেব তঙ্চক্ষুঃ সং 
ভরতি” (সং কা ৬ প্রণ ২ অত ১) ইতি । পক্ষাণ্ক্ষিরোমাণি। অশ্ববালাঃ কাশাখা 

ঈর্ভবিশেষ/ঃ। এক্ষবী ইদ্ষুপত্রিকে | তিরশ্টী চক্ষুষশ্চম্্পুটিকে | যথা মোমপর্ণন্ত পলাশবৃক্ষ- 
জপেণোৎপত্রির্যথ! চাপস্্র মেধ্যাংশো দর্ভরপেণোৎপরস্ততঘখব প্রজাপতেঃ পক্ধমণাং চ্শাপুটয়োশ্চ 
ধাশরূপেণেক্পত্রনূপেণ চাহবি9(বোহ্থবাদাস্তরে ত্ষ্টবঃ। এবং সতি প্রশম্তত্াদত্র গ্রস্তরাখ্যসণ, 

মু্টিরাশ্ববালঃ কর্তবাঃ। তগ্তাধস্তাত্ির্যক্তেন স্থাপনীয়ে বিধৃতী এঁক্ষব্যো কুর্ধ্য/ৎ। তাবতা 
গ্রজনতেস্তচ্চক্ুঃ সম্পািতং তবতি ॥ 

পরিধিষু শ্রীপরণীবৃক্ষং বিধত্তে--দেবা বৈ য! আহীরজুহবুস্তা অসুর! নিষ্ষাবমাদন্তে দেবাঃ 
কাক্মধ্যমপণ্ঠন্ কর্ষ্ণ্যো বৈ কর্মৈনেন কুব্বীতেতি তে কাণ্রধ্যময়ান্ পরিধীনকুর্বত তৈর্বৈ তে 
যক্ষা, ্তাপান্রত বংকান্মধ্যময়াঃ পরিধয়ো ভবস্তি রক্ষসীমগহত্যৈ” ( সং কাঁণ৬ প্র* ২ অ০১) 

ইতি। নিক্ষাবং নিঃশব্দ চর্বণাদিশবেন দেবা জ্ঞান্তত্ীতি মত্বা চৌর্যেপাতক্ষয়ন্। কার্সধবৃক্ষো 
রক্ষোনিবারকত্বেন কর্মণ্যঃ। তশ্মাত্তেনৈব কর্ম কুববীতেতি মত্বা তন্মগান্ পরিধীনকুর্বত। তথৈবান্ঠে- 
লাপি কর্ম কর্তব্যং। মধ্যমপরিধের্দেক্ষিণোত্তরপরিধিত্যাং সহ সংস্পর্শং বিধত্বে-““স৬/. ম্পর্শয়তি রক্ষ- 
লামনন্ববচার/য় (সং কাৎ ৬ প্রাণ ২ অ ১) ইতি। ম্পর্শাভাবে পরিধ্যোঃ সন্ধৌ রক্ষসামস্তয়নু প্রবেশঃ 

স্তাৎ। পূর্বশ্তাং দিশি রক্ষঃপ্রবেশনিবারণায় প্রসন্তং চতুর্থপরিধিং নিষেধতি -:ণন পুরস্তাৎপরি 

ঈধাত্যাদিত্যো হোবোগ্ন্পুবশুদ্রক্ষা স্তযপহস্তি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ২ অ০ ১) ইতি ॥। আধার- 
শমিবোঞ য়োরাহবনীয়পূর্বভাগে স্থাপনং বিধ্তে “উর্ধে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষা স্তপ- 

ইত্তি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ২ অ০১) ইতি। যগ্ভপুৃধবীয়াং দিশি রক্ষসাং নিবারণায়ো- 
পরিষ্টাদেব সমিধো স্থাপনীয়ে তথাহপি ব্যোক্ি স্থাপরিতুমশক্যত্বাদুর্ধদিশি (ন্বগ্রে ) স্থাপনীরে ॥ 
তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং বিধত্তে--“যজুযাহস্তাং তুষ্তীমন্তাং মিখুনত্বায়/” (সং কা ৬ প্র* ২ অ* 
১) ইতি। বীতিহোত্রং ত্বা কব ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণামাদধ্য।তুঁফীমুত্বরাং। সমন্ত্রকামন্ত্রকযোঃ 
জ্রীপুরুষলক্ষণত্বান্সিুনত্বং ॥ সমিৎসংখ্যাং বিধত্তে -*ত্বে আ দধাতি দ্বিপাদযজমানঃ প্রতিঠিতৈ” 

(বং, কা ৬ প্র ২ অণ ১) ইতি। দ্বিত্বং পাদছয়প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবতি। নম্গু সংস্পর্শা- 

গিবিধয়ঃ গ্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টাবপি সম্তীত্যতিদেশাদেব তদনুষ্ঠান্তাত্র প্রাপ্তত্বাক্স পৃথখ্থিধ্য- 
পেক্ষেতি চেন্ন। উপসদর্থং বিধেয়ত্বাংৎ। তহি তন্রৈব বিধীয়তামিতি চেন্ন। আতিথ্যোপসদোঃ 
পরিধ্যাদিভেদং বারঘিতুং সাধারণত্বেনাত্রৈব বিধেরত্বাৎ 
1 গ। প্যা তে ধামানি হবিষ! যজস্তি তাতে বিশ্বা পরিভুরস্ত যজ্ঞং। গযস্ফানঃ প্রতরণঃ 

স্থবীরে।হবীরহ! প্র চরা সোম দুরয্যান্।”-_ বৌধায়নঃ--“অথ যজমানে। নীড়াত্রাজানমপাদত্তে হা 

তে ধামানি হুবিষা ফজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্ত বজ্ঞমিতি পূর্বায়া দ্বার! শালাং প্রপাদয়তি 
শয়ন্ষ।নঃ প্রতরণঃ স্থবীরোইবীরহা প্র চরা সোম দূর্ধ্যানিতি+* ইতি। আপ্তে মক্ত্রৈকাং 
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মন্ততে-”প্য! তে ধামানীতি পূর্বনথ! দ্বারা প্রীখবংশং প্রবিস্ত” ইতি । হে সৌম যা তে ধামানি 
ত্বদীর়েষু যেষু স্থানেধু: প্রাতঃসবনাদিযু হবিষ! যজস্তি বজ্জমুদ্দিত ত| তে বিশ্বা ত্বদীয়ানি ভামি 
সর্ধাণি পরিভূরস্ত পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভব । হে সোম ত্বং ছূর্ধ্যান্ গৃহান্ প্রাচীনবংশরূপান্ প্রচ 

প্রাপ্চহি। কীদৃশস্বং ? গয়স্কানো গৃহাভিবদ্ধকঃ। প্রতরণঃ প্রকর্ষেণ যজ্ঞপারং প্রতি 
অন্মাস্তারফরিতা। সুৰীরঃ শোভনাত্বত্প্রসাদলদ্ধা বীরা অন্মৎপুত্রপৌত্রা বন্ত তব সত্বং সুবীরঃ 
অবীরহা বথোক্তানাং বীরাণামহস্তা পরিপালক ইত্যর্থ: ॥ 

৮। প্অদ্দিত্যাঃ সদোহশ্পিত)াঃ সদ আ সীদ ।,-_-কল্প:--“অখৈমামীসন্দীমগ্রেণাহহযনীগ্গং 

পর্্যাহ্ত্য দক্ষিপতে৷ নিদধাতি তন্যাঁং কৃষ্ণা জিনমাস্তণাত্যদিত্যাঃ সদ্দোহসীত্যদ্দিত্যাঃ সদ আ 
সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং* ইতি ॥ 

৯। “বরুণোৎসি ধৃতব্রতে। বারুণমদি শংযোর্রেবানা৬ সথ্যান্মা টিরানাল রা ।৮- 

বৌধায়নঃ__-“অখৈনমুপতিষ্ঠতে বরুণোঁহসি ধৃতব্রতো বারুণমসীতি সমুচ্চিত্য কষ্ণাজিনং তশ্তাস্তান্- 
স্তন্দায়। নামন্দ্যা বিগ্রথ্য বংশে প্রগথাতি শংযোদ্দেবানা৬. সখ্যাদিত্যথ পরাবাসন্দীপাদাবস্তরেণ 

ব্রাহ্মণোইভিষিঞ্চতি শুদ্রঃ প্রক্ষালয়তি মা দেবানামপসশ্ছিৎম্মহীতি” ইতি । আপন্তম্বোহত্র 
প্রথমমস্ত্োত্তরার্ঘান্ত দ্বিতীম্তৃতীয়মন্ত্রয়োশ্চেকতাং মন্যতে-_“বরুণো সি ধৃতব্রত ইতি রাজানমভি- 

মন্ত্রর়তে, বারুণমসীতি বাসসা পর্য্যানহাতি” ইতি । 
হে সোম ত্বং বরুণগাশস্ত নিবারকোহসি। ধৃত যজ্ঞরূপং ত্রতং ঘেন ত্য়া স তং ধৃতব্রতঃ। 

হে সোম ত্বমূপনন্বস্বরূপত্বাদ্বরুণসন্বন্ধ্াসি | তথা সতি ত্বদীর়াচ্ছংযোঃ সুখমিশ্রাঘরুণাদিদেবানাং 
সধ্যাদ্বয়মপসেো। মা ছিত্ল্মহি। সকারাস্তো২পঃশবঃ কর্মবাচী। অন্মাকং বর্মবিচ্ছেদো মা 
তৃদিত্যর্থঃ। যা৷ তে ধামানীত্যাদয়ো মন্ত্া হ্রাঙ্মণোনোপেক্ষিতাঃ॥ 

আতিথ্যেষ্টিমধ্যে বহ্িমন্থনপূর্বকমাহবনীয়ে মথিতাগ্ি প্রক্ষেপং বিধত্তে-এরদ্দবাদিনো 
বপ্ত্যপ্লিশ্চ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোময়াংতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্রন্ন ইতি ষর্দগ্লাবগিং মধিত্থা 
প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তে” (সং কাঁণও প্রৎ ২ অণ১) ইতি। অগ্নিশ্চ 
সোমশ্চেত্যেতাবুভীবপি যাগনির্বাহকৌ। দেবৌ, তয়োঃ সাম্যে সতি কথমগ্রয় আতিথ্যং নেতি প্রশ্নঃ 
অগ্রিং মধিত্বীহ্হবনীয়ে প্রহরেত্তদিদমাহবনীক্নাগ্নেরাতিথ্যং ॥ মথনম্ত কালং বিধত্তে--““অথো 
খন্বান্ুরগ্রিঃ সর্ব দেবতা ইতি যদ্ধবিরাসাগ্ঠাগিং মন্থৃতি হব্যায়ৈবাহসক্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়তিঃ 

(সং* কা* ৬ প্রণ ২ অত.১) ইতি। অপি চৈতে ব্রন্গবাদিনঃ 'কাঁলবিবক্ষাবস্তস্তুপোদঘাত- 
ত্বেন বহেঃ 'সর্ধাত্মকত্বমানঃ। তচ্চ সর্বদেবতাত্মকত্বমেকদিত্রিতানামুতখ্পতৌ বিস্পষ্টমায়াতিং। 
যদা তিথ্যপুরোভাশং বেগ্তামাসাদ্ তশ্মিন্কালেহগ্নিং ম্ীয়াতথা মধ্যমানাগীবন্তর্ভ তাঃ সর্বা অপি 
দেবতা আল্াহবির্ভোক্ক মুৎপাঁদিতা তবস্তি তৎ স এব কাল ইতার্ঘঃ। মধনম্া ধরব অন্মী 
যোমীয়পপ্ড প্রস্তাবে সমায়ান্ন্তে। হোত্রাত্ত বহৰ,চত্রাঙ্গণ আতিথ্যে্টিসমীপ এবোরদাহতাঃ 

১। “আপতে স্বা গৃছ়ামি পরিপতয়ে স্ব গৃহ্বামি তনূনপত্ররে স্বা গৃহবামি শাকরায় তা 
গৃহামি শরঙ্জোজিায় তব গৃহামি।৮- .কল্পঃ--অখৈতদ্ধোৌবমাজ্যমাপ্যাফ্য ক৬সং বা. চমসং বা 
যাচতি তমন্তর্েদি নিধায় তশ্থিয়েওতানূনপ জেং.সমবগ্ত বিগৃহাতি গাপতয়ে ত্বা গৃর্লামি পরিপয়ে 

ঘা গৃরামি তন্নপত্রে সবা গৃছাষি শাযার সবা গু়ামি পক্লয়োজিষঠয দা গৃযামীতি/ ইতি] €. 
ক₹ঞ-যভুষোন ৭১ 



৫৬২ যজুর্ধ্ধেদ-সংহিত্ী। | [ প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক | 

আপতিনিঙ্বাসরূপেণ বহির্তঃ পুনরাভিমুখ্যেনাস্তঃ পততীত্যাপতিঃ প্রাণঃ। হে আজ্য 
প্রাণার্থ, স্বামন্রিন্ পাত্রে গৃষ্ঠামি। পরিতো নানাবিষয়েযু পততীতি. পরিপতির্শনঃ। তনুং 
শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনুনপ্তা জাঠরোহগলিঃ। শকলশীলঃ শকরঃ শক্তিমান্ 
পুরুষন্তন্ত সন্বদ্ধি শাকরং শক্তিত্বরূপং। শকাঞ শক্তিমৎস ষদোজিষ্ঠং তশ্মৈ। ওজো৷ নামাষ্টমো 
ধাতুন্তস্ত সারমোজিষ্*ং। তদঝষটস্তেনৈব শক্তিরবতিষ্ঠতে। এতৈর্ম্ৈস্তানুনপতত্রং গ্রাহাং ॥ 

তনুনপ্ সংজ্ঞকজাঠরবহ্িবিষয়স্ত শপথকর্ম্মণো হেতৃভূতমাজ্যং তানুনপত্রং তন্ত 'গ্রহণং 
বিধাতুং প্রন্তোতি-_-“দেবান্থরাঃ সংযত আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেহন্ঠোইস্ত্মৈ 
জ্ষ্ঠযায়াতিষ্টমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামনঘির্স্থভিঃ সোমো রুদ্রৈরিজ্রো মরুত্তিব্বরণ আদিত্যৈ- 
রব হম্পতির্বিশ্বৈর্দেবৈস্তেতমন্থস্তাস্ুরেত্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যেত্যোরধ্যামো বন্ষিথো! বিপ্রিয়াঃ স্মো যা 
ন ইমা; প্রিষ্ান্তন্বস্তাঃ সমবগ্ভামহৈ তাভ্যঃ স নিষ্ঝচ্ছান্ো নঃ প্রথমোহন্ঠোইস্টন্মৈ ক্রহ্যাদিতি 
তন্মাগ্ঘঃ সতানুনপ.ত্রিণাং প্রথমো দ্রহাতি স আন্তিমার্ছতি+, (সং কা ৬ প্রৎ ২ অণ ২) ইতি । 

সংযন্তা; সংগ্রামং প্রাপ্তাঃ। মিথঃ পরম্পরং তে চ দেবাঃ সর্বেহপি স্বাতিরিক্তত্ত জ্যে্ট্যমনঙগী- 
কুর্বাণাঃ পঞ্চবাহা অভবন্। তেষু ব্যুহেষগ্যাদয়ঃ পঞ্চ দেবাঃ সেনান্টো। বস্বাদয়ঃ পঞ্চ গণাঃ | 
ততন্তে কঞ্চিংকালং পরম্পরবিরোধিনো তূত্বা পশ্চ[দেবং বিচারিতবস্তো ষদি বয়মন্ঠোস্তবিরোধিন- 
স্তর! বৈরিণামস্রাণামিদং জয়রূপং কার্ধ্যং বয়মেব সাধয়ীমঃ। ততন্তদ্বিরোধপরিহারহেতুং শপথং 

কর্তমন্মদীয়াঃ প্রিয়া; পুত্রতার্ধ্যাদিরূপা ইমার্তনুরেকত্র সংঘী কুর্্ম ইতি বিচা্্য সংঘীকৃত্য শপথ- 
মেবং পরিভাষিতবস্তঃ। অল্মাকং মধ্যে যঃ প্রথমং জ্রস্থৃতি স তাভ্যস্তনুভ্যো নির্গচ্ছেন্িত্র ষ্টো 
ভবত্বিতি। যন্মাদেবানামেবং বৃত্তং তল্মান্মনুষ্যায়ামপি শপথং কৃতবতাং মধ্যে যঃ প্রথমং 

দ্রহাতি স বিনাশং প্রাপ্মোতি। সমান একন্মিন্বিযয়ে তানুনপ ত্রণঃ শপথবস্তঃ স তানুনপ্তিণঃ ॥ 

ইদানীং বিধত্ে--“যানূনপ ত্র. সমবস্তি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাইস্ত ভ্রাতৃব্যে 
ভবতি” (সং কা* ৬ প্রণ ২ অণ২) ইতি সমবগ্থতি সম্ভূয়াবদানং কু্ধ্যাৎ। স্বয়ং ভূতিমান্ 
ভবতি বৈরী তু পরাভবতি। ইয়মেব ভ্রাভৃব্যাভিভূতিঃ ॥ অবদানসংখ্যাং বিধর্তে--“পঞ্চ কৃত্বোহব 
তি পক্কধা হিতে তৎসমবাগ্তস্তাথো পঞ্চাক্ষরা পও.ক্তিঃ পাউক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাৰ রুদ্ধে” 

(সং, কান ৬ প্রৎ ২ অণ২)ইতি। তে দেবান্ততৃদীনীং পঞ্চধা বিতক্তাঃ পশ্চাৎসভয়ৈকবৎ 
প্রিয়তনূরবান্ধন্ত স্থাপিতবস্তঃ ॥ 

মন্ত্ান্ ব্যাচ্টে_-“আপতত়ে ত্বা গৃহ্থামীত্যাহ প্রাপো বা আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতি পরিপতয় 
ইত্যাহ মনো বৈ পরিপতির্মন এব গ্রীণাতি তনুন্পত্র ইত্যাহ তন্থবো হি তে তাঃ সমবাস্ত 
শাকরায়েত্যাহ শক্ত হি তে তাঃ সমবাগ্তস্ত শক্মনোজিষ্ঠায়েত্যাহৌজিষ্ঠ/ হি তে তদাত্বনঃ 
সমবান্ত্ত” (সং কান ৬ প্র“ ২ অন ২)ইতি। তনৃশাকরৌজিষ্ঠশবৈরেব বৃত্তাস্তঃ নিন 
তে দেবান্তদানীং স্বাত্মসন্বন্ধং পুত্রাদিতন্বরূপমোজঃ সারং সমবাগ্ঠত্ত ॥ 

১১। “অনাধষটমন্তনাধয্যং দেবানামোজোইভিশস্তিপা অমভিশস্তেন্ম্।”--কল্পঃ--“্যাবস্ত 

ক্কত্বিজন্ত এতৎ সমবমৃশত্তি অনাধ্ষ্টমন্তনাধৃষ্ং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্ঠমিতি,” 

ইতি! হে তানুনপতব্রাংজ্য ত্বমিতঃ পুর্্বং কেনাপ্যতিরস্বতমসি। ইত পরমপ্যতিরক্ার্যং 
মোজঃ সারমূসি। অভিপস্তেহিংসারপাস্তোস্তবিনোধাস্মান্পালয়সি। ত্বং পুনরতিপস্তেরবিষন্ণ 



২এপাঠক, ১, জন্ঘবাক। ] কৃষ্ক-যন্ূরষেবদ-মন্ত্র।, ৫৬৩. 

ভৃতমসি ॥ মন্তন্ত বথোক্তার্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ-_-““অনাধৃষ্টমহ্যনাধৃষ্য মিত্যা হাঁনাধূ্ট৬. হোতদনাধৃষ্যং 

দেবানামোজ . ইত্যাহ দেবানাঠ. হেতদোজো২ভিশান্তিপা অনতিশস্তেন্তমিত্যাহাতিশস্তিপা 

হেতদনভিশস্তেন্ংং+ ( সং* কাঁ* ৬ প্রৎ ২ অ* ২) ইতি॥ 
১২। “অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্ন্িতামন্থ তপস্তপম্পতিরঞ্রসা সত্যমুপ গেষ৬, স্থুবিতে ম| 

ধাঃ1-___কল্পঃ_“যজমানমতিবাচয়তি অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্মন্ততামন্থ তপস্তপস্পতিরঞসা 

সত্যমুপ গেষ৬, স্ুবিতে মা ধা ইতি” ইতি। দীক্ষণীয়েষ্টো৷ যো৷ দেবঃ স দীক্ষাপতির্মেমাং 
দীক্ষামনুজানাতু । তপ উপসত্তত্রত্যো দেবে! মদীয়ং তপোহ্নুজানাতু । অহং চাঞ্জস। সত্যমুপ- 

গেষমার্জবেন তাঁনূনপ ত্রম্পর্শনরূপং শপথং প্রাপ্তোহশ্মি। হে তানুনপ ত্র মাং স্থবিতে শোৌভনমার্গে 

যন্তকর্মণি স্থাপয় ॥ মন্ত্রহ্ত ম্পঠ্ঠার্থতামাহ--ণ্অন্থ মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্মন্যতামিত্যাহ 

যথাযজুরেবৈতৎ” (সং কা ৬ প্রৎ ২ অত ২) ইতি॥ 

'অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ-- 

*অগ্নেঃ পঞ্চকনির্বাপো যা তে প্রাগ্ংশবেশনং | 

অগ্যাসন্দ্যাং ক্ষিপেচ্চর্দ হাদি সৌমং তু সাঁদয়েৎ ॥ ১ ॥ 

বর তং মন্্য়েদ্বারু বাসসা পরিণহাতি। 
আপ তানূনপ ত্রমাজ্যং সমবগ্াতি পঞ্চভিঃ ॥ ২ ॥ 

অনা সর্ব গ্কতিজস্ত তানুনপত্রং ম্প্শস্তি হি। 
অনু স্বামী স্পশেদেতদিতি স্চদশেরিতাঃ ॥ ৩॥৮ ইতি ॥ 

অথ মীমাংস|। 

সপ্তমাধ্যায়ন্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং-_বৈষ্ণবে ত্রিকপাঁলে বৈষ্ঞবান্নবকপালতঃ। ধর্ম্মাতি- 

দেশঃ স্নো বা বি্যতেহত্রাগিহোত্রবৎ ॥ অআত্বা বৈষ্বশবোহ্য়ং দেবতায়া বিধায়কঃ। ন 

গৌণবৃত্তিমাশ্রিত্য ধর্শানতিদিশত্যতঃ” ইতি ॥ আতিথ্যেষ্ঠী বৈষুবেো। নবকপালো৷ বিহিতঃ। 
তত্র শ্রুত্যা বৈষ্ণবশব্দো রাজস্য়গতে বৈষ্ণৰে ত্রিকপালে প্রযুজ্যমানোহগ্রিহোত্রবন্নবকপাঁল- 

ধর্দানতিদিশতীতি পূর্বঃ পক্ষঃ। বিষুর্দেবতাহস্তেতি বিগ্রহে সতি বিহিতস্তদ্বিতপ্রত্যয়ে। 

দেবতামভিধত্তে ন তু ধন্মান। তন্মান্নাতিদিশতি। 

চতুর্থাধ্যাযস্ত দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং-_“যদাতিথ্যাবহিরেতছ্পসৎস্বতিদেশনম। সাধারণ্য- 
বিধির্ববাহ্যন্তদীয়ন্তোপসংহতেঃ ॥ বহিঃশ্রুত্যেকতাভানান্নাতিদেশন্ত লক্ষণা। আতিথ্যয়োপ- 
সন্ভিশ্চ বরিরেতত প্রযুজ্যতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রায়তে-_ষদাতিথ্যং বহিস্তদুপসদাং তদগ্ী- 
যোমীয়হ্য ৮” ইতি। ক্রীতং সোমং শকটেহবস্থাপ্য প্রাচীনবংশং প্রত্যানীয্মমানেং ভিমুখে 
যামিস্টিং নির্ধপতি সেরমাতিথ্যা । . তত উর্ধং ত্রিষু দিনেঘন্ূচঠীয়মান! উপসদঃ। ও্পবসথ্যে 
দিনেহমুষ্টেয়োধীযোমীয়ঃ। তত্রাংতিথ্যেষ্টো বিহিতং যহিস্তদ্যদি তন্তা ইষ্টেরাচ্ছিস্তোপসৎন্ 
বিধীয়েত তদানীমাতিথ্যায়াং বিধানমনর্থকং স্তাৎ। যদি চ তক্রোপযুক্তমিতরত্র বিধীয়েত 
বিনিষুক্তবিনিক্োগরূপো! বিরোধঃ শ্তাৎ। তত্মাদাতিথ্যবহিষো! যে ধর্্মা আশ্ববালত্থাদয়্তে ধর্ম 
 উপসৎহ্পসংহিয়ন্ত ইত্যতিদেশপরং বাক্যমিতি প্রাপ্তে জম+_বহিঃশবন্ত ধর্ীতিদেশপরত্থে 



৫৬৪ যজুব্রেদ-সংকিতা | [প্রথম কাঁও, প্রথন অটক | 

লক্ষণা প্রসজ্যেত। শ্রত্য! তু বঙ্ধিষ আতিথ্যোপসদরীষোমীয়েযু এক্ষত্বং প্রতিভাতি। অভঃ 
সাধারণামত্র বিধেয়ং। আতিথ্যার্থং বন্ঘছিরুপা্দীয়তে তন্ন কেবলমাতিথ্যার্থং কিং তৃপসদর্থমন্ত্রী- 
যোমীয়ার্থং চোপাদেয়মিতি বিধিবাক্যার্থঃ। তন্মাদাতিথ্যোপসদরীষো মীয়ান্্রয়োহপ্ন্ত বর্ছিষঃ 
গ্রয়োজকাঃ। এবং পরিধিসন্ধিষ্পর্শাদিবিধীনাং সাধারপ্যং রষ্টব্যং ॥ 

অথ চ্ছন্দঃ | 

যা তে ধামানীতি ত্রিষ্টপ,॥ 

ইতি শ্রীমৎসার়ণীচার্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কষ্ণযজুর্কেদীয়তৈত্তিরীয়- 
ধংহিতাতাদ্বে গ্রথমকাঁণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমোহ্নুবাকঃ ॥ 

০ র্ঁ 
কী 

নর্থ -আলোচন। 
পপ কী 

সমীপে আনীত অতিথিবূপ সোমের সৎকারের নিমিত্ত দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টির বিষয় 
কথিত হইতেছে । সোম ক্রয় করা হইল, যাজ্িক ষক্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সোম 
যজ্ঞশালায় সংবাহিত হইল। এক্ষণে সেই সোম পরিশোধিত হইয়া ষজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে। 
তাই এই মন্ত্রের অবন্তারণাঁ। এই দশম অনুবাকের মন্ত্রসমৃহে এক নবভাবের বিকাশ 
হইয়াছে ; মন্ত্রসমূহ যাজ্িককে এক অভিনব পন্থা! প্রদর্শন করিতেছে । 

দশম অন্ুবাকের বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্নরূপ বিনিয়োগে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার 

করিয়াছেন এবং তনুপক্ষে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা প্রকাশ 

করিতেছি। এই অন্ুবাকের কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে কোন্ কার্ধ্যে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে, 
বোধসৌকার্ধ্যার্থে 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ” হইতে তদ্বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি ; যথা,__ 

অগ্নে+ প্রভৃতি প্রথম ছয়টা মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া, “যা তে ধামানি” মন্ত্রে প্রাথংশ- 
শালায় গমন করিতে হয়। তার পর “অদিত্যাঃ সদঃ, প্রভৃতি মন্ত্রে আসর্দীতে কষ্ণসার 

মুগের চর্ম বিস্তৃত করিয়া, দ্বিতীয় “অদিত্যাঃ সদ প্রভৃতি মন্ত্রে তছুপরি সোম স্থাপন করিতে 
ছয়। অতঃপর 'বরুণো২সি ধৃতব্রতঃ” মন্ত্রে আসন্দীস্থিত সৌমকে অভিমন্ত্রিত করিয়া “বারুণ- 

মি প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রের ছারা তাহা আবৃত করিবে। তদনস্তর তনুনপ্ত, নামক জঠরাগ্নির 

উদ্দেশে কান্ত বা চমস পাত্রে আজ্যহবিঃ স্থাপন করিয়া, “আগতয়ে” প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে সেই 
আজ্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়৷ লইবে। “অনাধ্ষ্ট প্রভৃতি মন্ত্রে খত্বিক্গণ সেই তনুনপ্ত, 
অম্নিকে স্পর্শ করিলে পরিশেষে “অন্ন মে দীক্ষাং প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞকামী সেই অগ্নি স্পর্শ 
করিবেন। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে এই অন্ুবাকে সতেরটা মন্ত্র আছে। সেই সকল মন্্ে 
ূর্ষো বিনিয়োগ“মতে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিফাঁশন করিয়াছেন । 

কল্প অনুসারে প্রথম ছয়টা মন্ত্রের এক একটা উচ্চারণ করিয়া এক একটা পাবিক্ষেপের 
+বিধি। এইরূপ পরবিশ্ষেগ-ক্রমে সোম লইয়া যজশীলায় প্রবেশ 'করিতে হয়। মনা 



২ প্রপাঠি, ১৭ অনুযাক |] কৃষ্ঃ-যভূর্বেবেদ-মন্। ৫৬৫ 

গ্রারস্তে ভাম্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিস়াছেন,--নষম ঝন্ুবাকে স-্খতিন্থ মত্বমানের যজশাল! 
প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যক্তশাল! গ্রবেশ পর্যযস্ত মন্ত্রসমূহ উত্ত হুইয়াছে। এক্ষণে এই 
দশম অন্বাকে খআতিথ্যেক্টিতে প্রযুজ্া হবিগ্রহপার্দি-বিষয়ক মন্্র-সমূহ কথিত হইতেছে। মন্ত্র 
ছয়টা বিষুদেবতাত্মক ) মন্ত্রের সন্বোধ্--হবিঃ। ভাষ্য অন্ুবাকের প্রথম ছন্বটা মন্ত্রের যে অর্থ 

পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই, 
প্রকৃতিগত অগ্নিকে ভুষ্ট প্রদান করি,_এই মন্ত্রের অতিদেশ-প্রাপ্তি ঘটিলে তত্বত্য দেবতা 

পদের পাঁচটা পর্যায় এই মন্ত্কটাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর সেই ছয়টা মন্ত্রের লক্ষ্য-_. 
সাবিত্র জুট । মন্ত্রমূহের দেবতা__একমাত্র বিষু।। অগ্নযাদি তাহার অন্গুচর | যিনি সর্বদা 
গমনশীল, তিনিই অতিথি। সেই অতিথির সৎকা ররূপ যে কর্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই আতিথ্য। 
লৌকিক-ব্যবহারে প্রভুর কোনও সামগ্রী প্রদান কর! হইলে, গ্রভুর অন্ুচরগণও সেই দত্ত 

উপঢৌকনে পরিতোষ লাভ করে। তদনুসারে এখানে বিঞুর উদ্দেশে প্রদত্ত হবিঃ অগ্নির 

তু্টি-হেতুভূত হওয়ায়, তাহাই অগ্নির আতিথ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।, মন্ত্রার্থের 
অবতরণিকা এইরূপ । অতঃপর মন্ত্রের অর্থ এই,_-হে' হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্রির 

সংকাররূপ হও। তাদৃশ তোমাকে বিষ্টুনামধের সোমের উদ্দেশ্যে নির্বপিত করি এখানে 

সোমের প্রধানভূত থে সোঁম, সেই সোম ভিন্ন সোম-নামধেয় তাহার অন্ত কোনও অন্ুচর 
লক্ষীভূত নহেন। তাঁহার অতিথি নামক এক অনুচর ; ধনসমৃদ্ধিদাত অগ্নিনীমক অন্ত এক 

অনুচর ; সোমের পৌষণকারী অন্ত অনুচর--খ্েন। ইহারা সকলেই সোম রাজার প্রতি অত্যন্ত 
অনুরক্ত ৷ এই জন্যই *শ্রেনায় ও “স্বা* প্রভৃতি পদে সেই সোমরাজার শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে । 

ভাম্মতে পূর্বোদ্ধত মন্ত্রসমূে সোম রাজার বিভিন্ন অন্ুচরের বা ভূত্যের পরিত্ৃপ্তি-বিধায়ক 
তাহ।দের অংশ-স্বর্ূপ হবিংকে বহ্যজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য অগ্রিতে আহুতি প্রদান 

করা হইতেছে। মন্ত্-সমূহে অগ্নি, সৌম, অতিথি, শ্রেন প্রভৃতি যে সকল পদ পরিদৃষ্ট হয়, ভাস্য- 

মতে তাহার সোমরাজার বিভিন্ন-নামধের ভূতাকে বুঝাইতেছে। বিনিয়োগ অনুসারে, ভাস্- 

মতে উহার গারত্রী, ব্রিষ্টপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা ; উহারাঁও দেবপর্ধ্যায়- 

ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার অনুচরস্থানীয়, সেই সোম রাজা__বিষুঃ। 
ভাষ্বে যে বিষুঃখবাভিধেয়ায় সোমায়” অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতৃদ্বিষয় উপলব্ধি 
হয়। যাহা হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তান্থুসারে, সাধারণভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকর্ম্মান্ুসারী অর্থ ই 
পরিগৃহীত হইয়াছে! 

কিন্ত আযাদের মতে মন্ত্র-সমূহের সঘোধ্য-_-হৃদগত শুদ্ধসনব। হবিঃ যেমন গো-ছুপ্ধের সার; 

সদ্ধনত্তব সেইরূপ হৃদয়ের, অন্তরের সার-সামগ্রী--ভক্তি-ন্ধা। হবিঃ আহুতি পাইলে জড় 
অমি যেমন গ্রজলিত হয় ? অন্তরের জ্ঞানবহ্িও তেমনি শুদ্ধসত্বের দ্বারা প্রন্দীপিত হইয়া থাকে, 
অথবা জানাগ্রি'পরিশোধিত স্ুদ্ধমন্ধ উৎকর্ষসম্পন্ভ হয়। হবিঃ বা ঘ্বতের আহতির দ্বারা যেমন 
দেবতা পরিতুষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসন্বের বারও সেইরূপ ভগবান ভক্ত-ন্বদয়ে সমাকষ্ট হয়েন। 
ভগবানকে পাইতে হইলে, তীঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নির্শলতা, সন্তাবের 
উদ্মেষ্ণ, ভক্তির সংমিপ্রণ প্রধান অরলমঘন। তাই দেবভাবমূলক মন্-সমূহে হদয়ের শুনব 
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সন্বোধা বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। পরমার্থ-ভ্ঞানে হৃদয়ে নির্শালতা আসে,-গুদ্ধসত্থ-ভাবের 

সমাবেশ হয়, জদয় ভক্কিতে বিগলিত হইয়! যায়। তাই তাহাকে অগ্নির “আতিথ্য, অর্থাৎ 

অগ্নির তুষ্টি-সম্পাদক বা প্রকাশক বলা হইয়াছে। শ্তদ্ধসন্ব যেমন জ্ঞানাগ্নির অঙ্গীভূত ও 

আত্রয়স্থানীয়, তেমনি তাহা আবার “সোম” অর্থাৎ সংস্বরূপ ভগবানের বিভৃতি-স্বরূপ ও 
প্রকাশক ৷ ভগবান ও তাহার বিভূতি অভিন্ন । তিনি যেমন বিভূতি-সমূহকে ধারণ করেন, 

বিভূতি-সমৃহ আবার তেমনি তাহ!কে ধারণ কল্পে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার ও আধেয় 

ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ । বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভৃতি তাহার অংশ। সুতরাং ভগবদধিতৃতি 

থে ভগবত্প্রীপ্তির কারণ, তদ্বিষর়ে আদৌ সংশয় নাই। জ্ঞানের অঙ্গীভূত, ভগবানের 

বিভূতিরূপ যে সন্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ! তক্ত তন্বারাই তো 
তাহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! যন্ত্র কয়েকটাতে সাধক তগবানকে আপনার হ্বাগত 

ধ্রকাস্তিকী ভক্তির দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্গ কৰিতেছেন। 

ঘষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত “শ্রেনায়, পদে আমরা “ক্ষিপ্রগামিনে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । ভক্ত 

যদি ব্যাকুল ক্রনদনে আকুল আকাঙ্ষা জ্ঞাপন করেন, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন ? 

নিনি তখন শ্তেনবৎ ক্ষিগ্রগতিতে ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহার উদ্ধার সাধন করেন। 
মন্ত্রে তাই বল! হইতেছে,-“এমন যে ভন্তের ভগবান, তাহার চরণে শুদ্ধসত্বম্ডিত ভক্তি- 

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি” মন্ত্রমধ্যে হৃদয়ের স্ভাবরাশি “অতিথেরাতিথ্যমসি” রূপে উপমিত। 

আতিথ্য পদে অতিথির গ্রীণনসাধক দ্রবাদি__পাগ্য, অর্ধ্য, ভোজ্াপেয়াদি বুঝাইয়া থাকে। 

অতিথি দেবতা । অতিগির পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধ সন্বভাবাপন্নই হুইয়া থাকে। 

তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধসত্বকে সেই “আতিথ্য” সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত কর! হইয়াছে। 

ভগবানের শ্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের স|মগ্রী্ক ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে- 

ছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিশ্ুট। জ্ঞানে পরমার্থূপ পরমধন অধিগত হয় ) 

জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়। যাঁয়। জ্ঞানের সাহ।য্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হুইলে, 

'শ্প্রভাবে হৃদয়ের সপ্তাবসমূহ তত্প্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তীহাকে না! চিনিলে, 

তাহাকে না জানিলে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হুদয় আকৃষ্ট হয় কি? 

তাই মন্ত্রে জ্ঞান-লাভে হৃদয়ের পাপকলুষ বিদুরিত করিয়া, ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে তাহাকে 

আশ্রয় করিবার উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । * 

* কৃষ্ণযভূর্বেরেদের এই ছয়টা মন্ত্রের কতকাংশ শুরুযজূর্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ন্ত্রমূহের 

একটু রূপান্তরও দেখিতে পাই । শুরুযজূর্কদে, এই ছটা মন্ত্র পাচটা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে 
মহীধরের ভাবে মন্ত-সমূহের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, নিয়ে তাহ। প্রদান করিতেছি ; যথা,-- 

(১) হে হবিঃ! তুমি “অগ্নেম্তনূরসি' অর্থাৎ অগ্রিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভূত্য, 

তাহারই গায়ত্রীছন্দাধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, 

বহ্যজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্বপিত করি । (২) হে হুবিঃ! তুমি 'সোমন্ত 

তম্নরসি* অর্থাৎ লোমসংজক কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ক্রটুপছন্দাধিষ্ঠাতা। তাহার তৃথি- 
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সপ্তষ মন্ত্রের ছুইটী অংশে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্নভাব 
তিরোহিত,--এখাঁনে সব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, 
সকলেরই মুল লক্ষ্য- সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন ; সকলেই নাম-রূপ হাঁরাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই 
মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ সেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই 

থাকুক, আর যে নামেই তাহাকে ডাকুক ১ একান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে 

তাহাকে প্রাণ খুলিয়া! ডাকিতে পারিলে,_তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন ! তিনি সেই 

নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাঁধন করেন। তিনি যে ভক্তের 
ভগবান-_তিনি যে ভক্তিডোরে ভক্তের নিকট বাধা আছেন! হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, 

ভক্ত-সাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,--বল্, তোর হরি কি এই স্তস্তে আছেন ? 
সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিতরে প্রহলাদ উত্তর দিলা, নিশ্চয়ই আছেন” ভক্তের ভগবান্ 
আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জন্ত-_ভক্তের কথা রক্ষীর নিমিত্ব_ভগবান 

সেই স্ষটিক-স্তম্তে আবিভূতি হইলেন! জগৎ দেখিল,_মান্ুষ যে অবস্থার যে ভাবে যে 
নামেই তাহাকে ভক্তিগঞ্জগদচিত্তে প্রাণ ভবিয়! ডাকে, ভক্তের ভগবান, সেই ভাবেই আসিয়! 
তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই সত্য-তত্ব-প্রচারের জন্যই, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের 

অবতারণ। ;-_মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে । 
মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাঁশ 

পাইয়াছে। বলা হইতেছে,_-“হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র 
আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন আর কে 

আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন। অজ্ঞান রন আমরা 
০৯৮ ৭৮ পাপা ০ পিসী শপ ৮ পা ্জটিউ 

গ্রদ বলিয়! তুমি তাহার তনু হও। অতএব হে চ্গ্ লজ তোমাকে, তৃপ্তিজনক 
বলিয়া, বহ্ষজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্ত নির্বপিত করি। (৩) হে হুবিঃ! তুমি 
“অতিথরাতিথ্যমসি' অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজার অন্ুচর জগতীছন্দোধিষ্ঠাতা ৷ হে হুবিঃ 
তুমি অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজান্চরের আতিথ্য নামক সংস্কারূপ হও। অতএব হে হবিঃ ! 
তথাধিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বনুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্ত নির্বপিত করি। 

(৪) সোমরাজানুচর শ্রেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্রেনন্বপ- 
ধারী গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা। তাহার উদ্দেশ্তে এবং বন্যজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য, হে হবিঃ ! 

তোমাকে নির্বাপিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি ছারা রাজার ধন বছরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়! 
ধিনি রানাকে প্রদান করেন, সোমরাজার অগ্িনামধেয় অপর সেই অনুচর অনুক্তছন্দোধিষ্ঠাতা । 
ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করিয়া! বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিভৃপ্তির জন্য 
তোমাকে নির্বপিত করি। বিষুশব্বাভিধেয় সোম-রাজার হবিদ্দীতা তাহার অনুচর অগ্যাদি 
দেবগণের এবং তাহাদিগের সম্বন্ধি গায়ত্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়। 

' ক্বষ্-বূর্েদের “সোমন্াতিথ্যমসি' স্থলে শুু-বসুর্কেদে “সোমস্ত তনূরসি' এবং 'অগ্নে 
শনাতিথ্যমসি, স্থুলে “অগ্নেম্তনুরসি' পরিদৃষ্ট হয়। তত্তি্ অন্তান্তি মন্ত্র প্রায়ই অভিশ্ন। .. 
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আমাদিগকে ক্পা করিয়। আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান আমরা, কূলকিনারা 
কিছুই পাইতেছি না; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের 
ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমর! আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।” দ্বিতীয় অংশে আমাদের 
মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত। | 

কি ন্থুত্রেকি ভাবে আমরা পূর্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদিষয় আলোচনা 
করিতেছি । ভাম্মমতে মন্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত । মন্ত্রের ছন্দ ক্রিউপ, ঞ্চমি 

গোতিম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকাঁরের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থকা ঘটে 

নাই। ভাম্ানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,--হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল্প 

স্থান প্রাপ্ত হইয়া খধত্বিকগণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান 
পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি দে সকল স্থান সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা খত্বক্গণ তোমার 
যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হুইয়। বঙ্ঞজ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত 
হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরপ? গগয়ক্ষানঃ অর্থাৎ 

গৃহাভিবদ্ধক, 'প্রতরণঃ প্রকুষ্টরপে আপদ হইতে ত্রানকর্তা অর্থবা যজ্ঞপারে নয়নকর্তা, 
ন্ুবীরঃ তোমার প্রসার্দলন্ধ অমাদিগের বীরপুত্রপৌ ত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক ।, 

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের যতপার্থকা ঘটিয়াছে, তদ্দিষয় প্রদর্শন 

করিতেছি । প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ্দ | সপ্তম মদের অংশদ্বয় ভগবং-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত 

ধলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্তা, ভবান্ধিপারে নয়নকর্তী--একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে 

থাকিতে পারে? ভগবদনুকম্প! ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথব| সংসার-সমুদ্র হইতে পরিভ্রাপ 
পাওয়া স্বকঠিন। ধধামানি” পর্দের তাষ্যকার "স্থানানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা এ 

পদে উদতিরিত্ত “নামানি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি । নিরুক্তে “নাম এবং ধাম” একই 
পর্যযায়ভুক্ত। “হবিষা” পদ্দে “সোমলতার রস+ অর্থ ভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, 
তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক-দ্রব্য প্রান করিতে উদ্বুদ্ধ হন? তাহার 
দেয়,-_-সেই অন্তরের সার-সামণ্রী ভক্তিস্থধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেম। 

এইরূপে 'ষা তে ধামানি হবিষ| যজস্তি” মন্ত্রাংশের অর্থ হয়, _যে স্থানে যে নামেই, আপনাকে 
ভক্তিসহকারে অচ্চনা করে|, এই ভাবে পরবর্তী অংশেও ষে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, 
আমাদের মর্্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গান্থবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা! উপূলন্ধি হইবে । 

মন্ত্রের দ্বিতীষ্প অংশের “অবীরক্কা” পদ কিঞ্চিৎ সমস্তা-মুলক। ভাস্ঘের অর্থ--বীরাগাং 
পরিপালকঃ।” বীর বাহারা, ধাহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো' নিষ্বের 
শক্তির দ্বারাই ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন ! তাঁহাদের উদ্ধারে ভগব।নের গুণমাহথাস্থ্য অধিক 
আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু যাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়-__আপনার সামর্থ্য যাহারা ভগবদুরুম্পা 

লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তে। তাহার মহিমা অধিকতর প্রকট হন! 
এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়৷ আমরা "অবীরহা পদের. ভাষ্যাতিরিক্ত আর এক অর্থ--“অজ্ঞাদা- 

কিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা! অর্থ--অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রে 'অবীরহণৌ” পদ আছে-।-.সেই 
পদের অর্থ, ভাম্যকার কগিয়াছেন,”-“বীরাণাং শিশুণা! হননমকুর্বাগো।, “বীর অর্থে লেখানে 
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শিপু' পদ্দ অধ্যাহত হইয়াছে । শিশু-_অজ্ঞান, সামর্থাহীন। যাহারা শিশুর হার অজ্ঞান, 
নিরাশ্রয় বা সামর্থাহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা । এইরূপভাবে এবং অর্থে 'অবীরহা, 

পদে আমর! “অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা” অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । প্প্রতরণঃ পদের 

তাষ্মান্ুসারী অর্থ__“প্রকর্ষেণ তরস্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্ধা প্রতারয়তি যজ্ঞপ|রং প্রাপয়- 

তীতি গ্রতরণঃ।” ভগবান যে বিপছুদ্ধারকর্তা-_মানুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । 
তিনি যজ্ঞপার-প্রাপণকর্তী | যজ্ঞ অর্থে কর্ম বুঝায়। সংসার- কর্শক্ষেত্র। কর্ণ ভিন্ন মানুষ 

তিষ্ঠিতে পারে না। কর্মের নিবৃত্ত হইলেই কর্মের বা যজ্ঞের পারে পৌছা যায়। যতচিতাত্মা 
তিন্ন সে নৈষ্ন্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে । একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই__একমাত্র সাধনা" 
প্রতাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার 
ভাব উপলব্ধ হয় যে,--“হে তগবন্! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 
হউন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন |, 

এই অন্থবাকের অষ্টম মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ অভিন্ন । অষ্টম 

অন্থবাকের সেই মন্ত্রের বাখ্যা প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি পরিদৃষ্ট হইবে। বাহল্য- 
ভয়ে এস্থলে তাহার আর পুনরুদ্লেখ করিলাম না। 

ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র সোম-সন্বোধনে প্রযুক্ত । এই মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা সোমকে আচ্ছাদন 

করিতে হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,--হে সোম ! তুমি বরণপাশ-নিবারক হয়। 

যজ্ঞরূপ তকে ধিনি ধারণ করেন, তিনিই ধৃতব্রত। হে সোম! উপসদস্বরূপ বলিয়া তুমি 

বরুণ-সন্বন্ধি হও। সেইবপ বলিয়া ত্বদীয় স্থখমিশ্রণহেতু বরুণাদিদেবগণের সখ্যাদ্ঘয় যেন আমি চ্ছিনন 
না করি। ( সকারাস্ত অপশব কন্মবাঁচী ) অর্থাৎ আমাদিগের কর্মবিচ্ছেদ যেন সংঘটিত না হয়।* 

আমাদের মতে মন্্রটা শুদ্ধসত্বসন্বোধনে প্রযুক্ত । শুদ্ধসব্ ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ব ভগবানের 
প্রজ্ঞাপক, অপিচ শ্ুদ্ধসত্তবের উদয়েই সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, মন্ত্ের প্রথমাংশে এই তত্বই 
প্রকটিত। আমরা পুর্বাপরই বলিয়৷ আমিতেছি এবং এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
প্রথমেই বলিয়াছি--সোম' শবে অন্তরের সেই শুদ্ধস-_ভক্তি-সধাকেই বুঝাই থাকে। 
সম্ভাব তিন্ন-তক্তি ভিন্ন, সংকর্ম্বের প্রেরণা আমে কি? তাই শুদ্ধসত্বকে "ৃতব্রতঃ বলা 

হইয়াছে; আর, শুদ্ধসত্ব 'প্রভৃতি ভগবদ্ধিভূতি, ভগবানের শ্নেহকরঃণার অন্ত প্রত্রবণ উদ্ুক্ত করিয়া 
দেয় বলিয়াই শুদ্ধসত্ব “বরুণঃ। ভাষ্যকার “বরুণোহসি' মন্ত্রাংশে “ব্রুণপাশন্ত নিবারকোহসি, 
অর্থাৎ শুদ্ধসন্ধ বরুণের পাশ নিবারণ করেন,_-এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কণ্ডিকার 

মন্্েক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার “বরুণ পদে হুর্য্যকে লক্ষ্য করিয়! এঁ পদের অর্থ করিয়াইম+--" 
রষ্টির দ্বায়ী জগৎ আবরক। আবার অষ্টম কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় “বরুণন্ত স্কস্তনং মন্ত্রের 
ঘ্রুগ পদে বলীবর্দকে ধুবাইক্াছেন। তৎপূর্বববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত “বরুণ' পদে বরুণ- 
দেবতাকে বুঝা ইয়াছেম। তৎপূর্ববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত “বরুণ, পদের ব্যাখ্যায় “অলরূপে 
আবক্গণকারী অর্থ গ্রহ্ণ করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, 'বরুণ' পদের 
অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারখ করিয়াছে । এখানে এই মন্ত্রে আবার “বরুণং পদে বরণে পাশ অর্থ 
পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, জামরা এফ হিসাঁবে এইরূপ অর্থে মোহাবরণ উদ্মোচমের- 

₹ফ-বতুর্ষেদ---৭২ 
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সংসার-বন্ধন-ছেদনের ভাব প্রাপ্ত হই। সগ্তাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ 
হইলে, সেই কর্মই কর্মক্ষয়ের কারণ হইয়া! থাকে । শুদ্ধসত্ব যে ভগবানের গ্রীতিসাধক অপিচ 
শুদ্ধসত্বেই যে ভগবানকে প্রা হওয়! যায়, “বারুণং পদে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে । 

মন্ত্রের অন্তর্গত “শংযোঃ, পদে শুদ্ধসত্বই যে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধন করে, এই তত্বই 
অবগত হই। সমধশ্মাবলম্বী সামগ্রীর পরম্পর সম্মিলন-_বিধি-বিশ্রুত। সংস্বরূপ ভগবানের 
সহিত সন্তাব-প্রভাবেই সম্মিলিত হইতে পারা যায়। সপ্থাবই তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; সস্তাবই 
তাহাকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আছে। সমধর্-বিশিষ্ট, সম-অবস্থাপন্ন সামগ্রীর মিলনই 

মাধুর্্যসম্পন্ন হইয়া থাকে । তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্বকে “শংযো” বলিয়া! অভিহিত কর! হইয়াছে। এ 
পদে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্জাও প্রকটিত দেখিতে পাই। যখনই বলা হইল,_-শুদ্ধসত্ব 
ভগবানের সহিত সম্ভাবের মিশ্রণকারী, তখনই সেই গুণে গুণাদিত হইবার উপদেশ এবং সেই 
উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্চাবে ভাবান্িত এবং তদ্গুণে গুণান্িত হইবার আকাজঙ্ষা প্রকাশ পাইল 

বলিয়া ননে করি। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ভাব দেখিয়া সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে 

রূপান্বিত এবং সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিলে তো সেই গুণময় গুণাতীতের সহিত-_সেই 

রূপময় অরূপের সহিত--সেই ভাবময় ভাবাতীতের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইবে! তাই 
শংযোঠ পদের উপদেশ--শুদ্ধসত্ব ভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে। সুতরাং, ভগবানের 

অনুগ্রহ লাভে, তাহার সহিত সম্মিলনের অভিলাঁষী হইলে, সেই শ্রদ্ধসত্থ আহরণে মত্ববান হও !, 

মগ্ত্রের শেষাংশে কশ্মাশক্তি এবং সঙ্ভাব যাহাতে অগ্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আকাঙ্কা প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভাষ্যমতে সকারাস্ত “অপঃ শব্দ “ক্মবাচী” | আমরা ভাম্কারের এই নিদ্দেশ 
অগ্ুসারে “অপনঃ' পরের “কম্মসামর্থ্যং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । এই ভাবে মন্ত্রের যে ভাঁব ব্যক্ত 

হইয়াছে, মন্দান্সা রিণী-ব্যাখ্যয় তাহ। পরিদৃষ্ট হইবে৷ মন্ত্রের সঙ্কপ্ন__আমর! যেন এমন ভাবে 
না চলি, আমর যেন এমন কন্ম না করি, যদ্দারা আমাদিগের কর্মসাম্্য নষ্ট হয় এবং আমরা 

সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হই । 
এক্ষণে দশম, একাদশ ও দ্বাদদশ--অন্গুবাকের এই শেষ তিনটা মন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন 

করুন। ভাষ্ামতে দশম ও একাদশ মন্ত্র আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমাংশে 

কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই ; তবে শেষাংশে তন্ুনণ্ত, আজ্য সম্বোধন ভাষ্া-পাঠে উপলদ্ধি 
হয়। দশম মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সে উপাখানটা এই,-- 
দেবাসরের সংগ্রাম-কালে দেবগণ আপনাপন প্রাধান্ত-খাপনের নিমিত্ত পরম্পর পরস্পরের 
বিরোধী হন। স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাহারা পাঁচটা দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরস্পর-বিরোধী 
সেই পাঁচটা দলের পাঁচটা ব্যুহ রচিত হয়। অগ্ল্যাদি পঞ্চদেবতা সেনানী এবং বন্গুদেবগণ সৈন্ঠ- 
সামস্ত রূপে সেই পাঁচটা ব্যুহে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ কিছুকাল পরম্পর পরম্পরের বিরোধী 
হইয়৷ অবস্থানাস্তর তাহাদের মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। তাহার! তখন বিচার করিয়া দেখেন) 
যদি তাহারা পরস্পর এইরূপতাবে আত্মকলহে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, তাহারাই অস্থ্রগণের 
জয়ের কারণ হইবেন। তখন পরম্পর বিরোধ পরিহারের জন্য, তাহারা পুত্রভার্্যাদি সহ পরস্পর 
সন্ধিনূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, _আমাদিগের মধ্যে ধিনিই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন 
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তিনিই স্বরণত্রষ্ট হইবেন, পুত্রকলত্রা্দি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিনষ্ট হইবেন । মন্ত্রের 

অঙ্গীভূতত এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া সত্রকার বলিয়াছেন,--দেবগণের অনুসরণে মন্ত্রে 
মনুস্যদিগের সেইরূপ শপথের বিষয় উপলব্ধি হয় । মন্ুষ্যদিগের মধ্যে যে গথমে বিদ্রোহী হইবে, 
সেই বিনাশপ্রাণ্ড হইবে, ইহাই তাতপর্য্য। 

যাহা হউক, আমরা! মন্ত্রের মধ্যে এরূপ কোনও উপাখ্যানের অবতারণা করিবার কোনও হেতু 
দেখি না। বাহা হউক, ভাষ্ঘ-মতে তিনটী মন্ধথের ঘে অর্থ নিষ্পন হইয়াছে, নিয়ে যথাক্রমে 
তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি ; যথা,-- 

দশম মন্ত্র।__"আপতিঃ” পদে প্রাণকে বুঝায় । নিঃশখাস রূপে বহির্গত হয়, পরে আবার 

প্রশ্থাসরূপে অন্তর অভিমুখে পতিত হয় বলিয়াই “আপতিঃ, পদ প্রাণ-গ্োতক ! ছে আজ্য। 

প্রাণের নিমিত্ত তোমাকে এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি । নান! বিষয়ে পতিত হয় বলিয়া 
পপরিপতিঃ শবে মনকে বুঝায়। তনু অর্থাৎ শরীরকে যে বিনষ্ট করে না, তাহাকেই তন্ুনপ্ত। 

বলা বায়। সেইরূপ অর্থে তন্ুনপূ। পদে জাঠর।গ্রিকে বুঝাইয়া থাকে । শকনশীলকে শান 

বলা যায়। শক্তিমান পুরুষের যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শান্কর | শক্তিদস্ত পুরুষের যাহা! ওজঃ 
বা সামর্থ, তাহাকেই 'ওজিষ্ঠ বলিতে পাঁরি। ওজঃ অঞ্ম ধাঁড। তাহছ!র সাঁরভৃত *ওজিং |, 
এই সকল মন্ত্রের দ্বারা তনুনপ্ত, স্বীকৃত হয়, 

. একাদশ মন্ত্র।-হে তনু, আজ্য ! তুমি ইতিপূর্বে সকলরই 'অতিরক্কত ছিলে। 
ইতঃপরও অতিরস্কত ও দেবগণের সারভূত হও। তুমি হিংসারূপ অঙ্গন্ত বিরোধ সমূহ হইতে 

আমার্দিগকে পালন অর্থাৎ রক্ষা কর! অতএব তুমি পুনরায় অভিশস্তির অবিষয়ভূত হও ।, 
দ্বাদশ মন্্।_-দীক্ষণীয়েষ্টির অধিপতি যে দেব্তা, সেই দেবতা দীক্ষাপতি । দীক্ষাপতি 

আমার এই দীক্ষ। জ্ঞাত হউন। তপ অর্থাৎ উপসদের অধিপতি দেবতা মদদীয় তপ অবগত হউন । 

'আমি আর্জবের দ্বার! তন্ুনপ্ত,-স্পর্শনরূপ শপথ প্রাপ্ত হই। হে তন্নপ্তে ! আমাকে শেভিন- 
মর্গে বজ্ঞকর্মে স্থাপন কর । 

মন্ত্রের অর্থ-সখন্ধ সায়ণাচার্য্যের 'অভিমত ব্যক্ত হইল। শুক্লুষজুর্বেেদে ভাষ্যকার মহীধর 'ও 
উট প্রভৃতি মন্ত্রের যেরপ ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, বোধ-সৌকাধ্যার্থে এস্থলে তাহার উল্লেখ 
'আবগ্তক মনে করি। মন্ত্রসম্বন্ধে তাহাদের অভিমত নিয়ে পরিব্যক্ত হইল ) যথা,--তাহাদের 
মতে মন্ত্রকয়টী বারুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত | ধৌব-ব্রতপ্রদানে, যে 
পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ঞ্রব আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার 
বিধি। তদনুসারে দশম মন্ত্রের অর্থ; যথা,__আপতয়ে” সততগমনশীল বাধুর উদ্দেশ্টে, হে আজ্য, 
তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বাঘুর উদ্দেশ্তে? “পরিপতয়ে_-সর্বত্রপতনশীল অর্থাৎ 
সর্বব্যাপী; “তনৃতগ্ত যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তনুর বা আত্মার পৌত্রের 
উদ্দেশ্তে। “শাকরায়__-শকর শর্ষে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্কর অর্থাৎ বায়ু। 

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; সুতরাং শাক্কর পদে বামুকে বুঝায়। "শাকরায় অর্থাৎ 

বায়ুর উদ্দেশ্তে। “শকন” সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম করিতে সমর্থ এবং “ওজিষ্টায়? 
'তশয় তেজন্বী বাযুর উদ্দেশে ।. তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্র যে অর্থান্তর প্রখ্যাপিত হয়, 



৫৭২ যজ্র্রেদ-সংহিতা | [ প্রধম কা, প্রথম ঠক | 

তাহা এই,--হে আজ্য ! তোমাকে 'আপতয়ে' প্রাণদেবতার শ্লীতির অন্য গ্রহণ করিয়। 
এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি । সম্যক্প্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়৷ “আপতিঃ, পদে প্রাণ 
বুঝায়। ইষ্টপ্রার্ধির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিস্তা করিয়া যিনি সর্বতোভাবে পালন 
করেন, তিনিই “পরিপতিঃ অর্থাৎ মন; তীহার তৃপ্তির জন্ঠ, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ 
করিতেছি । “তনু” বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই “তষুনপ্তা” বা জঠরাগি। 
সেই জঠরাগ্রি-দেবতার প্রীতির জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । “শর: পদে শক্তিমান্ 
পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাককর। মন্ত্রার্থ__শক্তিত্বরপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্ত, 
হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান পুরুষে যাহ! সার-স্বরূপ বিদ্বমান,.তাহাই 
ওত্বঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,-_যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষিত 
থাকে। মান্্ার্থওজ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে 

গ্রহণ করিতেছি । বলা বাহুল্য, মন্ত্রীর্থ ক্রিগাকাণ্ডের অনুসারী । 

তাহাদের মতে, “তনুনপ্ডে” ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণমুখ হইয়া বেদিশ্রেণীতে আজ্যস্থালী স্থাপন- 

পূর্বক খত্বিক ও .যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে একাদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,_- 
“হে-আজ্য ! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ? “অনাধৃষ্টং অর্থাৎ ইতিপূর্বে অন্য কর্তৃক 
অতিরস্কত, “অনাধৃষ্াংং অর্থাৎ পরবর্তিকালেও তিরস্কাররহিত | “দেবানামোজঃ অর্থাৎ 

অগ্ন্যাদি দেবগণের সারভূত ; “অনভিশস্তি অর্থাৎ নিন্দারহিত) “অভিশস্তিপা অর্থাৎ 
খধত্বিকগণের পরম্পর-দিরোধে যে নিন্দা, তাহ! হইতে রক্ষাকারী) “অনভিশ্ত্েন্ং, অর্থাৎ 
অনিনিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্তা |, দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ,_“যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব 
হে তনৃতপ্ত। আজ্য! খত্বিক আমি খজুভাবে মানসকৌটিল্য রহিত হইয়া সত্যন্বরূপ আজ্য 

স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি । অপিচ, হে আজ্য! আমাকে শোভনমার্গে ঝ! যজ্ঞকার্ষ্যে 

স্থাপন কর।, ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্র্বয়ের যে ইংরাজী ভন্ুুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাঁও 

নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ) যথা, 
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এই তে গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদন্ুবর্তী অন্গবাদকের অভিমত। এক্ষণে 
কামরা! এই মন্তঘ্ঘয়ে কি হাব উনল্ি করি, তদ্দিষয় আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে 



২ গ্রপাঠক, ১৭ আনুবাক |] কৃষ-যজূর্ব্বেদ-মন্ত। ৫৭৩ 
আমাদিগেক্স মর্খান্থছসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। বোধ-সৌকর্ধ্যার্থ 
আমরা দশম ও একাদশ মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভীগে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মতে এই 
ঘদয়ের অস্তমিহিত শুদ্ধসত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্তত্রয় আত্মোদবোধনমলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। 
এই মন্তয়ের ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আময়া অনেক স্থলে ভাধ্যকারের সহিত একমত হইতে 
পারি নাই। আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়! পাঠ করিলেই, তাহা 
উপলন্ধ হুইবে। কর্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকায় মন্ত্র্রয়ের ষে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, 
আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। তবে তাহা হইতে 
আধ্য!ঘ্বিক পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জম্মে। সে ভাব এই যে, 
আজ্য লইয়! যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিকে আহুতি দিতে হয়) সেইরূপে সেই ভাবেই 
হৃদরের সত্ভাবরাজ্িও ভগবানে অর্পণ করিতে হয় । ফলতঃ, পরমত্যাঁগশীল হইয়। ভগবানে 
আত্মসমর্পণই জন্মগতিনিরোধের একমাত্র উপায়। 

দশম মন্ত্রের অন্তর্গত “তনুনপ্চে” পদের নান! অর্থ ভাষ্ে দেখিতে পাই। প্রধানতঃ 
পদে বাধুকেই লক্ষা করা হইয়াছে। আবার “তন্্ শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি 
তঙ্গনগ্তা, এই বাকো “তন্গনপাৎ পদে 'জঠরাগ্িকে লক্ষ্য কর! হইয়া থাকে। কিন্ত 
আমাদিগের মনে হয়,যিনি প্রাণবাযু-ক্ধপে জগতের সর্বত্র সর্ধজীবে বিরাজমান, “তনুনষ্ডে। 
পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। তীহার নিকট কর নবকলেবর প্রাপ্ত 
হয় বলিয়াই তিনি “তনূনপাৎ | তনু+উন+প+অৎ--এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 
'নুনপাৎ পদ দিদ্ধ হয়। তাহারই চতুর্থীর একবচনে “তনুনপ্ডে+ পদ পাওয়া! যায়। অর্থ 
হয়--“উন' (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ ), “তম” (দেহের) “প, (পালক, পূর্ণতাসাধক ) যে সামগ্রী, 
তাহা যিনি অথ (ভক্ষণ ) করেন, তাহাকেই “তন্থনপাঁৎ, কহে? কর্ধকে বিশুদ্ধ ভাব দান 
করিয়া, তাহ।র স্লভাব ক্লেদরাশি ভন্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধসত্বরূপী ভগবান “তমুনপাৎ, 
বলিয়া পরিকীন্তিত। দেহের 'পূর্ণতাঃ--কিন! "স্বলভাব+, তাহার “নাশ'__কিনা 'তন্থুনপাত | 
ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্শের নাশ। “তন্ুনপ্চে পদে তাই আমরা “বিশ্তদ্ধসত্- 
ভাবসংরক্ষকায়' পক্ষান্তরে “জন্মকারণনিবারকায়” অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এই অর্থেই 
তিনূনপ্ডে, পদের সার্থকতা,_-এই অর্থে ই বিশেষণ- প্দগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। 
উবটের মন্তব্যে গ্রকাশ,_-“তন্ুশবেনাত্মাভিপ্রেত৮ ৷ আত্মা শবে এখানে সেই পরমাত্মাকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র পরমাত্মাই__ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন; একমাত্র 
তিনিই সন্তাবসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ-পদে স্থাপন করিয়া থাকেন। 

মন্তের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থকা 
রক্ষিত হইবে না। “শাকরায়, এবং “শকন” পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পার যে,_-ভগবান স্বয়ং 
যেমন সর্বশত্তির-আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তিসঞ্চারক । এ ছই পদে প্রার্থনা- 
কারীর কর্পশক্তি-লাভের আকাঙ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভগবান্-_ প্রাণ, মন, 
শক্তি ব্যাপিয়! অবস্থান করুন; ভীহার কার্ষ্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্্য নিয়োজিত হউক, 
টছাই আকাক্ষা। গুণ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদপুণে খুণাদ্বিত ও তদ্থাবে ভাবাদি্ব 



৫৭৪ যজুর্ষেবেদ-সংহিতা । [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

হইতে হইবে) তাই নান! &ণ-বিশেষণের সম।বেশ মন্ত্রমধো নিহিত দেখি । ষে ভাবেই হউক, 
ঠাহাকে ভাব; দে গুণেই হউক, গুণাঙ্থিত হও। তাহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র 
প্রকষ্ঠ পন্থা! মন্ত্রের ভাব এই যে,__-আমাকে কর্দশক্কি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর; 

অমি তোমার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে 
তোম।র কর্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আন্ুক ;-_-তাহাই আমার গতিমুক্তির 
হেতু হউক ; তাহাই আমার মোক্ষদায়ক হউক 1, 

একাদশ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাঘ্যকারের মতে এ মন্ত্রটাও 

'অ[জাসম্বোধনমূক এবং আজ্যদেবতাঁক । বোঁধসৌকত্্যার্থ 'আমরা মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত 
করিয়াছি। 'আমরা এই মন্ত্রীকে শুদ্ধসত্তের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। 
ক্রিয়াকাগ্ান্ছপারে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তবা প্রকাশ করিতে 
চাহি না। কিন্থু পূর্বাপর আমরা ঘে ভাবে বেদমন্ত্বের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, 
তৎসামঞ্জস্ত-রঙ্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয় মনে করি। 

প্রথম (ক) 'গংশে যে ভান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,-হে শুদ্ধসব্ব ! তুমি প্রমাদ- 

পরিশ্ন্য হিংম[রহিত অথাৎ অজ্ঞনতা! প্রভৃতি কনক 'অনভিভূত ও সর্ব(ভীষ্টপুরক বা সর্ব্বফল- 

প্রদদ ; অতএব, আমার কর্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিরস্কৃত বা সুখলাধক হও ।” শুদ্ধসত্বের 

উদ্নয়ে অন্তঃশক্র কানক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন "মার তাহাদের আক্রমণে কোনও অনুষ্ঠানেই 

ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে না; তখন আর অজ্ঞনতাজনিত প্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্্ম পণ্ড করে না। 
ফলে, সংপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত 

কর্ম্মেই ভগবং-প্রাপ্তি ঘটে । তাই হৃদয়ের শুদ্ধসত্্ সর্বফল প্রন । সেইজন্য শুদ্ধসন্তবরূপ ভগবানকে 

এরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেধিত করা ভইয়াছে । দ্বিতীয় (খ) অংশের মন্দ এই যে,-“তূমি 

দেবগণের শক্তিম্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকীরী এবং 

অনিন্দনীয় পরমলে।কে নরনসমর্থ ।' পাপ বখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর 

সন্তাবালাক পৌছিতে পারে না। তবে পাগী কি উদ্ধীর-লাভ করে না? করে_যদি কোনও 

প্রকারে ভগবানের অন্ুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় 

শুদ্ধসত্বভীবে বিমঙ্িত হয়; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়৷ থাকে । 

সেই অবস্থায় সে ভগবনকে পাইবার অধিকারী হয়। সন্ভাৰ যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, 

তেমনই তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্ই শুদ্ধসত্বকে পাপ- 
ংশ্রবশূন্ত বলা হইয়াছে। দেৰগণ তখনই শক্তিশালী হন, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া 

শুদ্ধলত্ের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারক, আর 
এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসন্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনা 

জানান হইয়াছে,_“এবমিধ যে আপনি, মেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর 
শোভনীয় মার্থে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নিম্মলচিত্তে সংপথে চলিয়া সত্যন্বরূপ ভগবানকে 

লাভ করিতে পারি। মন্তরর্থবিশ্লেষণে এবঘিধ ভাব হওয়া! যায়। ফ্লতঃ,. মন্ত্র উচ্চভাবমূলক | 
ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মন্ত্রে গ্রকটিত। ইহাই আমািগের সিদ্ধান্ত।. 
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উপসংহারে, অগ্নিকে, পীক্ষাপতি* ও “তিপম্পতিঃ” বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্শমাত্রই ব্রতপর্ধ্যায়ভূক্ত । আবার পবিভ্র- 

কারী মানসিক নির্শলতা-সাধক ব্রত-নিয়মার্দি তপ:-পর্য্যায়ভুক্ত । ব্রতাদদি কর্মে স্থিতি-- 

দীক্ষা । জ্ঞান__এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্রিকে প্রায়শঃ 'ব্রতপাঃ 

'ব্রতপতে” প্রভৃতি সন্বোধনে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ-জ্ঞান ন! জন্মিলে, কোন্টা সৎকর্ম 

কোন্টী অসৎকন্্-_তাহী কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে 

সৎকর্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের : গ্রীতিসাধক বলিয়৷ জ্ঞান করি, তাহ! হয় তো 

্রাস্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে । অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইণে, সৎকর্ম অসৎকর্ণ 

নির্ব'চন করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্্দকে সৎকর্ম বলিয়া 

মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ততসমুদদায় সৎকর্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই 
তাহা! পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবজ্জনারাশি ভন্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। 
পরীক্ষার অনলে দগ্বীভূত হইয়া! কর্ম উজ্জল্যসম্পন্ন হয়--তাহারই নিকট । তাই অগ্নিদেবকে 
বা অন্তরস্থি 5 জ্ঞানবহিকে ব্রতপা্ 'দীক্ষাপতিঃ “তপম্পতিঃ, প্রভৃতি বলা হইয়াছে । গীতায় 

ভ্িবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা, কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দি, 

গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পুজা, শৌচ, ধাজুতা, ব্রহ্মচর্ধ্য ও অহিংসা_-এই কয়টা শরীর তপঃ। 
গ্রির, হিত, সতা, অনুদ্ধেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্য/স-_-এই কয়টা বাঁচিক তপঃ। আর 

মনঃপ্রস[দ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি-_-এই কয়টী মানসতপঃ। কোনও কোনও 

মতে আবাঁর সাত্বিক, রাজস ও তামস-_-এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিধিত হয়। যাহাতে 

কোনও ফলাকাজ্ষ! নাই, তাহার নাম সাত্বিক তপঃ। সৎকার, মান ও পৃজার্থ দস্তপূর্ব্বক 
যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহীর নাম রাজস ১ রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদ্দন বা 

তাদৃশ ছুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। 

মরীচির মতে-_যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্ণসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, 

তাহার নাম তপঃ। বেদীস্তাদি দর্শন-শান্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিভূতি-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর 
তায় পাপার্দি মলভার বিগিলিত হয়; এই জন্য ইহার নাম তপঃ। তত্ত্রমতে “দীক্ষা অর্থ-- 
মন্ত্রের উপদেশ। দ্দীয়তে জ্ঞানমত্যস্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তম্মাৎ্ৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা 

মুনিভিস্তত্বদশিভিঃ 1” ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদসৎবিচারে 
আর কেহ সমর্থ নহে। সেই জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই কর্দাক্ষয়ে 
মোক্ষ অধিগত হয়। জ্ঞানের প্রাধান্তের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রভাবও অল্প কার্যকরী নহে। 
জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি অপেক্ষা, কেহ কেহ আবার মনের গ্রাধান্তই খ্যাপন করেন। ত্রিবিধ তপের 
কোনও তপই মন ভিন্ন সুসিদ্ধ হইবার নহে। মন যদি উচ্ছঙ্খল হয়, মন যদি ছর্নি্ার হয়, 
কাহার সাধ্য তপশ্চারণ করে! শ্রীমত্তগবগগীতায় অর্জুনের উত্তিতে সে তত্ব পূর্ণ প্রকটিত। 
শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন,_”্অসংশয়ং মহাবাহো মনো ছুর্নিগ্রহং চলম্।» মনকে বশীভূত 
না করিতে পারিলে, কর্ণই ধল, জ্ঞানই বল, আর ভক্তিই ব্--কিছুই সম্ভবপর হয় না। আবার 
ইন্জিয়-সমুহের মধ্যে মনই দর্ধশ্রে্ঠ। ভগবদুক্তিতেই তাহা বিস্পষ্টাকুত হইয়াছে। ভগবান 
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বলিয়াছেন, “ইন্দ্িয়াপাং মনশ্চাস্মি।” ্ুতরাং মনই সকলের মূলীভূত। অভ্যাস এবং 
বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া! তপশ্চারণে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভের সস্ভাবন!। 
মনকে ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারিলেই-_-একা গ্রমনে তাহার পাঁদপদ্ন ক্ষরণ করিতে 

সমর্থ হইলেই- সকল চিন্তার অবসান হয়। চিন্তাময় চিৎস্বপ্ূপের করুণায় সর্বার্থ সিদ্ধ 
হইয়া থাকে | মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক-_-১০ অনুবাক )। 

একাদশ? মন্ত্র: | 

( প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীক্রং প্রপাঠকঃ | একাদশোহনুবাকঃ। ) 

| | | 
(১) অ৬শুর৬শুস্তে দেব সোমাপ্যায়তামিন্্রায়ৈকধনবিদ অ! 

| ূ | | 
আ। তৃত্যমিন্্ঃ প্যায়তাম। ত্বমিন্্রা় প্যায়ম্বাংপ্যা়য় সখীন্তসন্তা 

| | | 
মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্থত্যামশীয় | 

| | 
(২) এম্টা রায়; প্রেষে ভগায়র্তমৃতবাদিভ্যো 

| | 
নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা | 

| ূ ূ 
(৩) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা 

| ূ | ূ 
মম তনুরেষা সা ত্বষি যা তব তনুরিষ৬ সা ময়ি 

| | 
সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানি | 



২ প্রগাঠক, ১৯ অহুধাক |] কষ-যভূর্বেবদ-মন্ত | ধথদি 

! 1 1 

(8) যা তে অগ্নে রূদ্রিয়া তনৃস্তয়া নঃ পাহি তস্তান্তে স্বাহা। 

| * | 

(৫) ফা তে অগ্নেহ্য়াশয়। রজাশয়া হরাশয়াঁ তনূর্ববিষ্ঠা 

| | 1 
ধাহবরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাঁবধীং ত্ষং বচো অপাবধী্ভ, স্বাহা ॥ ১১ ॥ 

ঙী ১০ 
৪ 

অথ পদপাঠ:1 

| । 
(১) অ৬শুর৬শুরিত্য৬ শু: অস্ত । তে। দেব। সৌম। এতি। প্য।য়তাম্। 

রা | 
এ একধনবিদ কর এতি। তৃভ্যম্। 1 | প্যান্রতাম্?॥। 

| | ৃ 
এতি। ত্বম্?। ৬ম প্যায়স্ব। এতি। প্যাযয়। সথীন্। না 

| 
মেধয়া। স্বস্তি। ভে। দেব। সোম। ন্জাগ। অশীয়। 
০০ ০০০ ভছক্জজি১ খা বেদ বাহ গত পাতে « 

ূ | | | 
তে এই্ঃ। রান্নঃ। প্রেতি। ইযে। ভগায়। নজর ধতবাদিভ্য 

1 1 । | 
ইত্যতবার্দি-_ভ্যঃ | নমঃ দিবে । নমং। পৃথিব্যৈ। 

| | | | 1 
(৩) অগ্নে। ব্রতপত ইতি ব্রত-_পতৈ। ত্বম্। ব্রতানাম্। অতগতিরিডি 

| 1 ] 
ব্রত--পতিঃ। অসি। যা। মম। তবুহ। এষা? সা। দ্বরি। যা। তা? - 
টি পরি ০ ওটি 

স্কষ্-বুর্কেদ--৭৩ 



৫৭৮ খজুর্ধ্বেদ-সংহিতাঁ। . (প্রথম কাঁও, প্রথম অষ্টক। 

| | | 
তনুঃ। ইয়ম। সা। ময়ি। সহ। নৌ। ব্রতপত ইতি 

| | 
ব্রত--পতে | ব্রতিনোঃ। ব্রতানি। 

প্জ। জি আছ ক 

| | 
(৪) যা। তে। অগ্নে। রুদ্রিয়া। তনুঃ। তয়া। নঃ। 

গজ শাখা হট আটে 

| | 
পাহি। তন্তাঃ। তে। স্বাহা। 
০০০০ হা মি 

| | 
(৫) যা। তে। অগ্নে। অয়াশয়েত্যয়া-_শয়া। রজীশয়েতি রজা--শয়া। 

ডি পিট প্র ৪৮ ১০ রাঃ 

| | | 
হরাশয়েতি হরা_শযা। তনূঃ। বধিষ্ঠা। গহ্বরেষ্ঠেতি গহ্বরে-স্থা। উগ্রম্। 

৮৮ 

| | 
ঘচঃ। অপেতি। অবধীম্। ত্্েষম্। বচঃ। অপেতি। অবধীম্। স্বাহা ॥ ১১॥ 

খুটি পাত ০ (ওত ও পরত প্রি 

ঙঁ ৪ 
ন্ট 

মন্্মানুসারিণী-ব্য।খ্যা । 

১। (ক) “দেব (হে গ্ভোতমান্, দীশ্তিদানাদিশুণযুক্ত ) “সোম” (মম জন্মসহজাত 

অস্তনিহিত শুদ্ধবসত্ব!) “তে ( তব ) “অংশুরংশুঃ ( সর্ধোহপি অবয়বঃ, যদ্বা--যদপি উৎকর্ষ- 

প্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজফঃ তৎসর্বোইপি ইত্যর্থঃ) “একধনবিদে” ( একং মুখ্যং পরম- 

ধনং তশ্ত বেদিত্রে প্রজ্ঞপরিত্রে বা, যন্থা-_-মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ ) “ইন্্রায় ( পরমৈ্বরযয- 

শালিনে ভগবতে ) 'আপ্যায়তাং, ( বদ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তাং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং 

আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পস্চকশ্চ । ভগবত্প্রীতয়ে হৃদ্গতান্ সর্ধান্ সপ্ভাবান নিয়োজয়ায় সন্বল্পঃ 

অত্র বিদ্কতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-_হৃদি বর্তমানাঃ সর্ব্বাঃ সন্ভাবাঃ ভগবৎসন্নিকর্ষং লভন্ত। 

(খ) হে শুদ্ধসত্বঃ! ততুভ্যংং ( তদ্গ্রহণায়,। তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) “ইস্তর$ 

( পরমৈশ্বধ্যশালী ভগ্নবান্) “আপ্যায়তাং ( অভিবৃদ্ধঃ ভবতু, যদ্থা-_ত্দভিবৃদ্ধয়ে উদ্বুদ্ধঃ ভবতু ).) 

অপিচ, হে শুদ্ধসত্ব ! ত্বমপি “ইন্রায় (ইন্ত্রদেবগ্রীতার্থং, যদ্বা-_ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ ) 
“আপ্যামস্ব ( অভিবৃদ্ধঃ ভব”__পবিভ্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থ;ঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। 

অত্র সাধক; ভগবল্লাভায় চিত্বোৎকর্মৃতাং প্রার্থয়তি। 

(গ) হে গ্ভোতমান্ দেব! “সথীন ( সধিবধতপ্রীতিবিষয়ান্, তবস্রীতিহেতুভূতপ্সি, যদ: 
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তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি যাবৎ) "অন্মান্, (সাধনসম্পন্ন/ন্, যদা-_ভক্কিযুতান্ সাঁধকান্ 
ইতি ভাবঃ) “সন্তাঁ ( পরমধনদানেন ) “মেধয়া+ ( তদ্ধারণশক্ত্যা, চ) “আপ্যারয়” ( প্রবদ্ধীয় )। 

গ্রার্থনামূলকঃ অগ্বং মন্ত্র । অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় হৃদি ভগবৎপ্রতিষ্ঠার্থ, চ ভগবস্তং 

অর্ডযতি। ভাবার্থঃ -হে ভগবন্! মাং মোক্ষাধিকারিণং মেধাবিঞ্চ কুরু। 
(ঘ) হে দেব সোম (হে গ্োোতমান শুদ্ধসত্বরূপ ভগবন্! “তে? (তব, তবসম্বন্ধিনং) 

ঘ্স্তিঁ (ক্ষেমং, মঙ্গলং ) অন্মভাং অবিনাশং ভবতু; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন "সুত্যাং? 

( কর্শফলং__-ডগবত্প্রান্তিরূপং ইতি ভাবঃ ) “অশীক়্' (প্রাপ্ন য়াং, যন্বা--তব কার্ধো বয়ং ব্যাপৃতাঃ 
তবাম)। প্রীর্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রীর্থন।য়াঃ ভাবঃ__ময়ি সন্তাবাঃ অবিচলিতাঃ তিষ্স্ক। 
জেনাহং সতস্তাধারং ভগবস্তং প্রাপ্পোমি | 

»। (ক) হে ভগবন্! “প্রষে” (প্রেব্যমাণ।য়, অভিলধিতবপায়' ইত্যর্থ: ) ভগায়” ( পশবর্যযায়) 
পরমধনায় ইতি ভাবঃ ) পরায় ( ধনানি, সর্বকর্মফলানি-_ শুদ্ধসত্তবরূপাণি ইতি ভাঁবঃ) এষা, 

( সর্বতোভাবেন দত্বা_-অন্ভ্যমিতি শেষঃ )। প্রার্থনা-_ত্বৎগ্রসাদাৎ অন্মকং অভডিলযিতং 

মোক্ষধনং সন্ত ইতি ভাবঃ। ধখতবাদিভ্যঃঃ ( সৎকর্মসম্পন্নেভাঃ, যদ্বা_-সংকর্শকারিণাঃ 
অস্মাকং ) তং, ( অবপ্রস্তাবিফলে(পেতং, যদ্বা--কর্মফলমিতি তাবঃ ) সম্পাদয় অথব! অস্ত 

ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ _ত্বৎপ্রসাদাৎ অন্মকং সৎকর্ম সুফলমণ্ডিতং ভবতু । 

(খ) “দিবে (ছ্যলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায়) “নমঃ, (নমস্করোমি ); 'পৃথিব্যৈঃ, 

(ভূলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায় ইতার্থঃ) “নমঃ (নমস্করোমি )) তয়োরনুগ্রহেণ অন্মঘকং সিদ্ধিঃ 
ভবতু। অথবা” নমঃ” ( নমস্ক(রবপং সৎকর্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ ) “দিবে? (ছ্যলোকং 
ব্যাপ্য) প্রকাশতু ইতি শেষঃ ; অপিচ “নমঃ, (মম নমস্কাররূপং সৎকর্খ, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা 

ইতি ভাঁবঃ ) "পৃথিব্যাঃ (ভূলেকং ব্যাপ্য প্রকাশতু ইতি ভাবঃ। 
৩। (ক) 'ব্রতপতে* (সংকর্্মপপালক, যদ্বা__সংকর্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ ) 

অগ্নে (প্রজ্জানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'ব্রতানাং' ( সৎ্কর্্মকারিণাং ) ব্রতপতিঃ” (সৎকন্মণঃ 

পালকঃ, যদ্ব_-সতকর্মমকারিণাং প্রতি গ্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সঞ্তাবসংরক্ষকঃ ইতি 
ভাবঃ ) অনি” (ভবদি )7 অতঃ অহং ্বাং শরণং গক্ছামি। মাং সঙ্ভাবাধিকারী কুরু ইতি 

প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। 

(খ) অতঃ হে দ্বেব। “যা” (কলুষকলঙ্কপরিস্নানং ) “মম তনু (মম পাপপস্কিলং 

শরীরমিতি ভাবঃ ) “সা এষা” (সা খলু তনু: ) “ত্বয়ি” (তব শরীরে) ভবতু--লীনং প্রাপ্সোকু 
ইতার্থঃ; অপিচ, তব, (সৎকর্মপালকন্ভ তব ইত্যার্থ: ) “্যা তনুঃ, (ষং পবিভ্রকারকং পুণ্যময়ং 
শরীরং ) “সা ইয়ং (তং তব পবিভ্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং ) “ময়ি (মহ্থং ) ভবতু ইতি শেষঃ। 

তব্দীয়ং মদীরঞ্চ অতিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। মন্ত্রাংশোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র প্রার্থিনঃ 

পরমাত্মনি আত্মসন্মিলনাকাজ্া প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভারঃ-হে দেব] কলুষকলঙ্কপরি- 
লিপ্ত পাপক্রিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্ব৷ মন্সি তব পুতিং দেবদেহং স্থাপর। মর্খার্থস্ত_ 
পাপাৎ মাং ত্রাহি পরং চ মাং পবিত্রং সত্বসমন্ত্রিতং কুরু। সাধ আত্মসন্মিলনেন হং পর্মীং 
গতিং লম ইতি ভাবঃ। 
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(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সৎকর্মপালক প্রক্ঞানাধার ভগবন্ 1) *ব্রতিনোঃ” 

( সৎকর্ধগঃ অনুষ্ঠাতারঃ অশ্মাকং ) “ত্রতানি' ( অশ্ুষ্ঠেয়ানি সংকর্্মীণি ) “নৌ সহ” (ত্বয়া ময় 
ট সহ ইত্যর্থ; ৷ অন্তু ( অনুমন্ত তাং, প্রবর্ততাং ইত্যর্থ;)। যাবান্ ব্রতেষু মমাদশনস্তাবান্ তবাপি 
ভবতু ইতি ভাবঃ। মস্ত্রোযং প্রার্থনামূলক। 

৪1 “অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!1) “রদ্রিয়া ( রুদ্রতাবসম্পন্নং--শত্রনাশকং 

ইত্যর্থঃ ) “তে? ( তব ) “যা” (যত প্রসিদ্ধং পবিত্রকারকং ইতি ভাবঃ) “তনু (শরীরং ) অস্তি' 
“তয়া” ( পবিভ্রকারকেন শক্রনাশকেন তেন শরীরেন-__প্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ ) 'নঃ, (অন্মান্), 

“পাহি' (পালয়, পরিত্রারন্ব )। “তে (তব) প্তন্তা” (সা শক্রনাশকং তনূঃ ) নম্বাহা 

(স্থহুতমন্ত, স্বাছামন্ত্রেণ প্রীর্থয়ামি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ-_ভবতাং প্রভাবেন অহং 
শক্রনাশসামর্থাং নিশ্বলং সত্বভাবং চ লভেয়ং ইতি প্রার্থনা । 

৫। “অগ্নে (হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্!) “বর্ষিষ্ঠা (উরুতমং, শ্রেষ্টতমং, যদ্বা__তক্তানাম- 

ভীবৈর্যগণীলং ইতি ভাষঃ ). "গহবরেষ্ঠা£' € হৃদাং অতিনিগুঢ়দেশে স্থিতং ) অয়াশয়াঃ (লৌহময়ং 
বজ্জবৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ ) “তে' (তব) “যা, (যত প্রসিদ্ধং) “তনৃং” 

€ শরীরং). অক্টিং তমেবরূপং তন তচ্ছরীরং, অপিচ “রজাশয়া” ( রজতময়ং, রজোভাবসমন্থিতং 

ইতি ভাবঃ) তব তচ্ছরীরং, তথা “হরাশয়+ ( হিরপ্রন্ং, সত্বভাবসমস্থিতং ইত্যর্থঃ) তব। 

তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচ£ ( শব্রুণ।ং অতিতীব্রবাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদিনাং পাপসঙ্গল্ব্যপ্রকং কর্ম 

ইতি ভাবঃ ) “অপাবধীং” (বিনাশয়তি ) অপিচ ঘত্বষং বচ% (তেষাং শত্রণাং পৌরুষ- 
ব্যঞ্জকং বাক্যং, যদ্বা-_কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিং ইতার্থঃ) “অপাঁবধীং 

(বিনাশয়তি )।' “ম্বাহা” ( স্বাহীমন্ত্রেণ ত্বাং পুজয়ামি ) স্ুছুতং সথসিদ্বং অস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ) 
মস্ত্রো়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মেদ্বোধকশ্চ | সত্বরজন্তমন্ত্িমুত্তিভিঃ ভগবান সর্ধান্ শ্রন্ নাঁশয়তি ), 
ভতঃ তৈঃ ত্রিভাবৈঃ স তগবান অন্মীকং সর্বশব্রন্ নিরাকৃত্য' অন্মকং আরব্ং কর্ম স্থুসিদ্ধং 
করোতু অপিচ অন্মান্ তগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু । (১অষ্টক-_২প্রপাঠক-_-১১অন্বাক )। 

৬ 
ও 

বঙ্গানুবাদ ।' 

১1 (ক) হে ছ্োতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত আমার জম্মসহজাত, 
অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাণ্ত ও; 

হীনতেজন্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধন-প্রদ্ধায়ক পরমৈশর্য্য- 
শালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ, উৎসর্গারত 
হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও.সঙ্কল্পসূচক । ভগবানের প্রীতির 
নিমিত্ত হদগত সন্ভাবদমূহকে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বিদ্যমান / 
প্রার্থনার ভাব এই যে,--আমার হৃদয়ে বর্তমান সর্বববিধ সন্তবসগু 
ভগব্ংসন্গিকর্ষ প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আল্মোন্নতি হউক )।. | 
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(খ) হে শুদ্ধসত্ব! তোমাকে গ্রহণ জন্য (তোমার বিশুদ্ধতা 
সম্পাদনের উদ্দেশ্টে ) পরমৈতর্্যশলী ভগবান অভিবৃদ্ধ হউন অথবা 

তৌমাকে অভিরৃদ্ধ করিতে উদৃবুদ্ধ হউন! অপিচ, তুমিও ভগবানের 
প্রীতির নিমিত্ত অথবা তাহার জন্য অভিরৃদ্ধ অথবা উৎকর্ষসম্পন্ন বা 

পবিত্রতা-প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটা আত্মোদ্বোধনমূলক । এখানে ভগবানকে 
পাইবার জন্য সাধক চিত্তের উৎকর্ষ প্রার্থন৷ করিতেছেন )। 

(গ) হে গ্যোতমান্ দেব! সখিবং প্রীতির সামগ্রী অথবা! তোমার 
প্রতি শ্রীত্যাতিশযযুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিযুক্ত সাধকগণকে ( অর্চনা- 

কারী আমাদিগকে ) পরমধনদাঁনে এবং আপনাকে হৃদযধারণযোগ্য শক্তির 
দ্বারা প্রবর্দঘিত করুন? (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক /! এখানে হৃদয়ে ভগবানকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এবং মৌক্ষলাভের জন্য ভক্ত সাধক প্রীর্ঘনা৷ 
জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,-হে ভগব্ন! আমাকে 
মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন )। 

(ঘ) হে গ্যোতমান্ শুদ্ধসত্বন্বরূপ ভগবন্! তোমার সম্বন্ধি মঙ্গল 

আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক । তোমার অনুগ্রহে আমরা, ফেন বিনাশ- 

রহিত হইয়। ভগব-প্রাপ্তিরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হই; অথবা তোমার 
কার্ধ্য (সৎকম্ম) সম্পাদনে ব্যাপুত থাকি ॥ (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক ॥ 
আমাতে সন্তাব ও শুদ্ধসত্ব অবিচলিত ভাবে অধস্থিতি করুক; এবং 

তদ্দারা সতম্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই )। 

২। (ক) হে ভগবন্! 'আমাদিগের অভিলষিত পরমৈথর্য্য 
( মোক্ষরূপ এইর্য্য ) লাভের নিমিন্ত, আমাঁদিগের সকল কর্মফল (নিখিল 
গুদ্ধসত্ব-সন্তাবাদি) আপনাকে সর্ধতোভাবে আমাদিগের দ্বার প্রদপ্জ 

হইতেছে ; প্রার্থনা আপনার প্রসারে আমাদিগের অভিলধিত মোক্ষধন 
অধিগত হউক । সতকর্মকারী আমাদিগকে কর্মাফল অর্থাৎ মোক্ষফল 

প্রদান করুন। (ভাবার্থ--আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম হৃফল-মণ্ডিত 
এবং মোক্ষফল-সমন্িত হউক ) 7 

( খ) ছ্যুলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি ; ভূলোকা ধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাকে নমস্কার করিতেছি । তাহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প 
সিদ্ধ হউক] অথব! আমার নমক্ষাররূপ সশকন্ধ হ্যলোক ব্যাপিয়া 
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প্রকাশ পাঁউক; এবং আমার নমস্কার রূপ সৎকর্ম ভূলোক ব্যাপিয়া 
প্রকাশ পাউক । (ভাবার্২আমার সতুকর্্ম সর্ববলোকে ব্যাপ্ত হউক )। 

৩। (ক) সতকর্মপালক অথবা সকম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ- 

পরাণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! আপনি সৎকর্মকারীদিগের প্রতি প্রীত্যাতি- 
শয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সন্তাবসংরক্ষক হযেন। অতএব আমি 
আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রার্থনা আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হুইয়। 

আমাকে সন্ভাবাধিকারী করুন । 
(খ) অতএব হে দেব! কলুষ-কলঙ্ক-পরিম্ীন আমার পাপপঙ্কিল 

যে দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্তমান হউক অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক 

(লীন হউক); এবং সংকন্দপালক আপনার যে পবিত্র পুণ্যময় শরীর 
আছে, আপনার পেই পবিভ্র-কারক পুণ্যময় শরীর আমাতে বহমান হউক 
অর্থাৎ লীন হউক । (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক | এখানে প্রার্থনাকারী পর- 
মাঝ্সায় আত্মলন্মিলনের আকাঃক্ষ। জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,_- 

কলুষ-কলঙ্ক-পরিলিণ্ত পাপময় আমার এই ভৌতিক দেহ নাশ করিয়া 
আঁমাতে আপনার পুণ্যপুত দেবদেহ স্থাপন করুন। মন্ার্থ এই যে,_ 
আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়।৷ পবিত্র সত্ত্সমন্সিত করুন অর্থাৎ 

আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ব 

সমন্বিত এবং সন্ভাবযুক্ত হই )। 

(গ) হে সশুকম্মপালক প্রজ্ঞানাধার দেব! ( আপনার ও আমার 

শরীর এইরূপে বিনিময় হইলে ) আমার অনুষ্ঠিত সগকন্-সমূহ, আপনার 
ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্যে আমার ন্যায় 

আপনারও আদর বা প্রাতি হউক। 

৪। প্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! রুদ্রেভাবসম্পন্ন অর্থাৎ শক্রনাশক 

আপনার যে পবিভ্রকারক প্রসিদ্ধ শরীর আছে, পবিভ্রকারক শক্রনীশক 

সেই শরীরের প্রভাবে আপনি আমাদিগেকে পরিত্রাণ করুন। স্বাহামন্ত্বের 
দ্বারা আপনার সেই শরীর প্রার্থন। করিতেছি । (ভাব এই যে,__আঁপনাঁর 

অনুগ্রহে আমি যেন শক্রনাশ-সামর্ঘ্য এবং নির্মল সত্বতাব লাভ করি )। 
৫। প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠতম অথব৷ ভক্তগণের অভীষ্ট: 

রর্ধণশীল, হৃদয়ের অতি নিগুঢ় প্রদেশে অবস্থিত, লৌহময় অথবা বজ্জবৎ 



ই শ্রুপাঠক, ১১ অন্থবাক 1] কৃষঃ-যজুর্বেধেদ-মন্্র ! ৫৮৪ 

অতি-কঠোর অর্থাৎ তমৌরূপ আপনার যে শরীর আছে, অপিচ রজতমধ 
অর্থাৎ রঞজোভাবাপন্ন আপনার থে প্রসিদ্ধ শরীর আছে, এবং হিরগয় 
অর্থাৎ সত্ভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্্ব-রজঃ- 
তম--এই ভ্রিবিধ ভাবময় আপনার সেই শরীর ব! অঙ্গ শক্রদিগের তীব্র 
বাক্যকে অর্থাৎ হিংস-প্রলোভনাদির পাপ-সঙ্কল্পব্যঞ্জক ৰম্মকে সমূলে নাশ 

করে। অপিচ, শক্রদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি 
অস্তঃশক্রর হৃদয়-অভিভবকারী শক্তিকে নাশ করে। অতএব ন্বাহা মন্ত্রে 

তোমাকে পুজা করি, আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ শুহৃত অর্থাৎ স্থসিদ্ধ হউক । 

( মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক | সত্ব্রজস্তমঃ--এই ত্রি-মু্ভিতে 
( ব৷ ভাবে ) ভগবান সকল শক্রকে নাশ করেন । অতএব সেই ত্রি-মুর্তির 
বা ত্রিভাবের দ্বারা ভগবান আমাদিগের সর্বববিধ শক্রকে নিরাকৃত 
করিয়া আমাদিগের আরব্ধ কন্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদিগকে ভগবৎ- 

সমীপে লইয়া যাউন। ( ১অষ্টক-_২প্রপাঠক-_-১১অনুবাক )॥ 
গী ০ 

দঃ 

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্যযককতং )। 

দশমেহনুবাক আতিথ্যে্টিকক্তা। তন্মধ্যে সোমঃ প্রাগ্ধংশে স্থাপিত: ! তেন সোমেন 
করিষ্যমাণস্য যাগস্ত বিদ্বকারিণোঁহসুযাঃ প্রথমং জেতব্যা ইতি তদ্ধিজগ্ার্থমুপসদ একাদশে বর্ণান্তে | 

তত্রাংদৌ তাবদতিথেঃ সোমন্ত বন্ধনোপদ্রবপরিহাষেণাপ্যাপ্যায়নাভুপচীরঃ ক্রিয়তে। 

১। অ৬্শুর৮গুস্তে দেব সোমাহপ্যায়তামিজ্দ্রায়েকধনবিদ আ তুভ্যমিন্ত্রঃ প্যারতাম!| 

ত্বমিন্্রীয় প্যায়ন্বাহপ্যারয় সথীন্ৎসন্তা। মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্ুৃত্যামশীয়।”--বৌধায়নঃ -. 
"অথ মদস্তীরুপন্পৃশ্ঠোপোণ্ায় বিশ্রন্ত হিরণ্যমবধায় রাজানমাপ্যায়য়তি অ৬শুর৬ শুন্তে দেব 
সোমাহপ্যায়তামিন্ত্রায়ৈকধনবিদ আঅ| তুভ্যমিন্্রঃ প্যায়তাম! ত্বমিজ্্রার় প্যায়শ্বেতি যজমানমভি- 

বাচয়তি আ প্যায়য় সখীন্তসন্তা৷ মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়েতি” ইতি। আপন্তত্বস্ত 
তু এক এব মন্ত্রঃ। মবস্তীযত্ত্য)স্তপ। আপঃ1 অংশ্ুঃ হুক্মোইবয়বঃ। হে সোম দেবতে 

যো২ংশুঃ শুষ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীরতে স সর্বোহপাংস্তর্বর্ধতাং | কিমর্থং ? ইন্্রার্থং। কীরৃপায়েন্্রায়? 
একং মুখ্যং শোভনং সোমবূপং ধনং বেতীত্যেকধনবিত্তশ্মৈ। হে সোম তুভ্যং ত্বদর্থম্জি 

আপ্যায়তাঃ ত্বাং পাতুমুৎসহতাং। ত্বমপীন্্রার্থমাপ্যায়ন্থ বর্ধন্ব। সথীনৃত্বিজ্ঃ সন্তা ধনলাভেন 
মেধয়! প্র্ঞয়া চ বর্দস্ব । “হ সোম দেব তে স্বস্তি শুতমন্ত। ত্বতপ্রসাদেনাহং সুত্যামভিষবতগ্ত্রমপীর 
প্রাপ্নবানি। এতন্ন্তরং বখ্যাতুং প্রস্তৌতি--প্্ৃতং বৈ দেবা বন্ধ কৃত্বা পোমমন্্স্তিকমিব খলু বা 
অস্তৈতচ্চরস্তি বত্তানূনপ ব্রেণ গ্রচরস্তি” ( সং* কা* ৬ প্র ২ অণ২) ইতি। পুরা কদাচিৎ 
স্বসাসরধ্যাদ্ীকতেন ত্বতেন সোমত্ত দেবৈস্তাড়িতত্বাৎ সোমে দ্বতাদ্দিভেতি। খত্বিজশ্চ বেগ্চাং 



৫৮৪ ঘজ্র্েবেদ-সংহিত।। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম জষ্টক 

ানুমগ ব্রেণাংজোন প্রচরস্তীতি বদেতদন্ত লোমন্তাস্তিকং যথা ভবতি তথা চরস্তি। আহবনীক্ 
এক্ষিণত।গ্ধে সোষত্ত স্থিতত্বাৎ। অতে৷ তীতঃ সোম আপ্যায়ফিতব্যঃ ॥ আপ্যারনত্ত প্রসঙ্গং 

র্শযিত্ব। তঙ্গত্রং ব্য।চষ্টে-“অ৮শ্রর৬শুস্তে দেব সোমষাহপ্যায়ভামিত্যাহ বদেবাস্তাপুবায়তে 

য্সীয়তে তদেবান্তৈতেনাহপ্যায়য়ত্যা তুভ্যমিন্ত্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্্রায় প্যায়ন্বেত্যাহোতাবেবেন্্রং 
চ সোমং চাৎপ্য।য়য়ত্য! প্যায়য় সশীন্ৎন্ভ। মেবয়ে ত্যাহত্থিজে। বা অন্ত সথায়স্তানেবাহপ্যায়য়তি 
স্বন্তি তে দেব সোম সৃতানমণীয়েত্যাহাইশিষমেবৈতামা শান্ত” (সং, কাণ ৬ প্র ২ অৎ ২) 

ইতি। অন্ত সোষন্ত বদগগমপুরায়তে শুস্য।ত যচ্চ দীয়তে ॥ 

২। “এইটা রায়ঃ প্রেষে ভগায়ত্তমু তবাদিভেযো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্য 1৮-- কঃ 

প্রস্তরায়াংশা বস্তি ন বহিরন্ুপ্রহরতি তং দক্ষিণার্ধে বেছে নিধায় তন্মিন্দক্ষিণোত্বরেণ নিহ ম্বতে -২ 

এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্মৃতবািভো। নমে। দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি* ইতি । 

আ[তিথ্যেক্টো যঃ প্রস্তরো যচ্চ ভত্রঠ্যং বহিন্তহুভয়মগ্লৌ ন প্রহরণীয়ং কিং তু তং প্রস্তরং বেষ্ছা 
দক্ষিণার্দে নিবায় তশ্থিন্ প্রস্তরে দক্ষিণপা পীন্ুস্তানান্ কৃত্া সব্যানীটৈ: কৃত্বা সর্কে নিহ্নবমপলাপসদৃশং 
নমস্করোপচারং কর্যাঃ। মন্া্থস্ত এই শব ইচ্ছাবস্তং গ্যাবাপৃথিব্যতিমানিনং দেবমাচষ্টে। স হি 
দয়ালুতম্না তক্তেযু পুরুষেখিচ্ছাবন্। হে তাদৃগদের ত্বমৃতবাদিভ্যো যজ্ঞবাদিত্যোংপ্মভ্যমৃতং 

যজ্ঞং প্রকৃ্ং দেহীত্যব্যাহারঃ। কিমর্থং? রায়ো রায়ে ধনার্থং। ইযেহক্ার্থং॥ ভগায়ে- 

্রব্যাদিষড়গুণর্থং। তে চ গুণা এবং ন্বর্ধ্যস্তে-_-“এখধ্যস্ত সমগ্রশ্থ ধর্শহ্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জান- 

বৈরাগায়োশ্চৈৰ ষণ্নাং ভগ ইতীরণা”” ইতি ॥ বয়ং পুনছ্যদেবতায়ৈ ভূদেবতায়ৈ চ নমন্ুর্মঃ ॥ 
নায়মকাণ্ডে নমস্কারঃ কিং তু তন্ত নিমিত্তমস্তীত্যাহ--পপ্র বা এতেংম্াল্লোকাচ্চাবস্তে ষে 

সোমমাপ্যায়যস্ত্যস্তরিক্ষদেবত্যো হি সোম আপ্যায়িত এটা রায়ঃ প্রেষে ভগায়েত্যাহ গ্যাবা- 

পৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যান্ষিল্লেকে প্রতি তিষ্স্তি” (সং কাণ ৬ প্র“ ২ অ*২) ইতি। 
আপ্যায়িতশ্ত সোমন্ত নাভিনঘস্তামাসন্দ্যাং পধ্যবস্থিতত্বাদস্তরিক্ষদেবত্যত্বং। তাৃশস্ত 
সোমস্তাইপ্যায়মিতারোইপি তথ।বিধ! ইত্যশ্ম/ল্লোকাৎ প্রচাতা অতোহশ্মিল্লোকে প্রতিষ্টিত্যে 
নমস্ক।রঃ ক্রিয়তে ॥ 

৩। “অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতির্ি যা মম তনুরেষা স! ত্বয়ি যা তব তনূরিয়৬ 

সা! ময়ি লহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্বতানি ।৮-_কল্প+--“অথ যজম[নমবাস্তরদীক্ষামুপনন্নতি অগ্নে 

ত্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনুরেষা স৷ ত্বরি যা তব তনুরিয়ং স! ময়ি সহ নৌ 
সশ্রতপতে ব্রতিনোব্রতানীতি' ইতি। অনেন মন্ত্রেণাংহবশীয়স্তোপস্থানং। অভ্রাবাস্তরদী- 

ক্ষোপক্রমং | হেহগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতপতিরসি। নৈকম্ত ব্রতন্ত পতিঃ কিং তু সর্বেষাঁদিতি 

বিবক্ষাং স্কোতরিতুং ব্রতানিত্যুক্তং। ব্রতসাচরস্তী মদীয়! তনৃস্থয়ি মনস! সমর্পিতা | ত্ব্দীয়া তু 
ব্রত পালয়স্তী তনূর্শস্ি মনসা স্থাপিতা। তথ! সতি আবামুতাবপি ব্রতিনৌ সম্পস্ভাবছে.। 
তয়োব্রতানি সহ প্রবর্তস্তাং ॥ 

৪1 প্যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুন্তা নঃ পাহি ত্তান্তে স্থাহা ।”-__-কল্পঃ-_-“অখৈনং 

সংশাস্তি সম্তরাং মেখলাং সমাযস্ছস্ সন্তরাং মুগ্টী কুরুঘ তণগুব্রত এধি ম্াস্তীভিম্মার্জয়স্থোৎপূর্বং 
ব্রতংস্থজ যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ গাহি তন্তান্তে স্বাহেত্যেতেনৈবাতোহধিত্রতয়” ইতি। 



২ প্রপাঠক, ১১ অনুযাক। ] কষ ৫৮ 

যা মেখল! পূর্ব মধ্যে সন্ধা! সা সম্কুচিততরা ধখা তবতি তথা নিয়্তবা!। ধেটসুষ ্কতে 
তে অগ্যতিগক্ষোচেন দুঁ়ীকর্তব্যে 1 উষ্চক্ষীরী উবেছুষফোদকী 'ভবেখ। পূর্বচমসমুৎস্থজেখ 
তত্র যাতে অগ্ন ইত্যযং মন্ত্র । অনেনৈব মন্ত্রণোতি উর্ধং ত্রতং পিবেৎ। হেগ্নে যা তব তনৃস্গ্ি 
র্যা ক্র! তয়াইশ্মান্ পালয়। ত্বদীযারাস্তন্ত। সতস্থা ইদং হতমন্তী। 

অগ্নে ব্রতপত ইত্যন্ত মন্স্ত স্পষ্টার্থতামভিপ্রৈত্যাবাস্তরদীক্ষা রস্তং বিধর্ডে-_.“কেবানুযীঃ 
তত! আসস্তে দেবা বিভ্যতোহগ্রিং প্রাবিশস্তশ্মাদাহুরঘিঃ সর্ব! দেবত| ইতি তেহগ্লিমেব বরধখং 

দ্ষত্বাৎসুরামভযভবরগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিশতি যোঁৎধাস্তরদীক্ষামুপৈতি ভ্রাত্ব্যা তিভূত্যে 
'ভবত্যাখ্ুনা পরাহম্ত ত্রাতৃব্যো ভবতি” (সং কা* ৬ প্র“ ২ অণ ২) পরক্ায়গ্রবেশহে্উু 

ত্বাদেযাগশাক্তপ্রসিদ্ধেন সংযমবিশেষেগ দেবা অগ্নিমগ্সিশরীরং গ্রাঁবিশন্। তপোরপত্থেনীপ্লিসমানীহ- 
বাততরদীক্ষা ততস্তামুপেয়াৎ॥ পূর্বোক্তাং দীক্ষামিদানীমুচ্যমানাবাস্তিরদীক্ষাং চ প্রশংলতি-- 
“আত্মানমেৰ দীক্ষয়া পাতি প্রজামবাস্তরদীক্ষয়া» (সং কাণ্ঙ প্রৎ ২ অ*২) ইতি॥ 
অবাস্তরদীক্ষানিয়মান্বিধত্তে--““সম্তরাং মেখলা৬. সমাযচ্ছতে প্রজা হাক্ীমোহস্তপ্নতরা তগুব্রতো! 
'বতি মদস্তীভিম্মাজ্জয়তে নিহগ্রিঃ শীতেন বায়তি সমিষ্ধো” (সৎ কাৎ ৬ প্রৎ ২ অ ২) ইতি॥ 
সর্ধো জনঃ স্বাত্মানং ক্রেশয়িত্বাইপ্যপত্যামি সম্যকৃপরিপাঁলয্নতি। অতঃ স্বপ্মাদপি প্রজীহভ্যন্তরা 

'মেখলাযাস্ত প্রজাস্থানীয়ত্বেনাস্তরতরত্বাৎ সংশ্লিষ্টতরং যথা ভবতি তথা সমাচ্ছাদয়েখ। শ্রীতেন 
ক্ষীরেণ শীতাভিরতিশ্চাগ্রিদির্বায়তি। তল্মীছুদরাশ্মিসমিদ্ধনীয় পে ক্ষীরন্ত মীর্জনহেতোর"দকন্ঠ 
চৌধ্যং কর্তব্যং ॥ ব্রতমন্ত্রে রুদ্রিয়াশবাডিপ্রায়মাহ-__-"যা তে অগ্রে কুদ্রিয়া! তনুরিত্যাহ বয়ৈৈন- 
দ্বেবতয় ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শান্ত্যে” (সং* কী* ৬ প্র“ ২ অণ২)ইতি। শ্বোদরাগের, 
গরং রূপং রুদ্রিয়া তনৃস্তয়া ছৃপ্ধে তপ্তে সতি তয়া দেঁবতত্বা সহৈ (শ্বয়ৈ )ব হুখ্ধং ব্রতরতি 
ভুঙক্তে। তচ্চ ভোজনং সযোনিত্থায় যোনিভূতেনাগ্রিসা সাহিত্যায়। তচ্চ সাহিত্যমু্রনতার়েঃ 
শান্ত্যে ভবতি। 

৫। ণ্যা তে অগ্রেহয়াশরা বজাশয়া হরাঁশয়া শনূর্বর্ষিষ্ঠা পহবরেষ্ঠোষ্রাং চো অপাবধীং 
ত্বেষং বচো অপাবধী৬, স্বাহা ।/--.কল্পঃ-“আজ্যাস্থাল্যাঃ শ্রবেণোপহত্য প্রধমাসুপসদং জুহেতি 
ধা তে অগ্নেহয়াশয়া তনূর্বধিষ্ঠা গন্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং স্বেষং বড়ো ' অপীবধী, 
স্বাহেতি”” ইতি । 

অত্র বা তে আগ্নেয়/শয়া রজাশরা হরাশর়া তনূর্বরধিষ্ঠা গহবরেষ্ঠেত্যেতাদশ (শো ) (মন্ত্র) 
আয্তঃ। তশ্শিপয়াশয়াদিপদক্রয়েণ ব্রা মন্ত্রী ভবস্তি। তেষু প্রথমমন্ত্রে তনুষিত্যাদিকনুষজাতে। 
দবিতীয়ে তু যা তে অগ্ ইতি তনূরিতি চোতয়মন্্যজ্যতে। তৃতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইত্যয়- 
মেবানুষজ্যতে । তৈরেতৈশ্র্রিভির্শন্রৈত্রিযু দিনৈধু ক্রমেণৌপসদাখ্যা আহৃতগ্বো হৌতব্যাঃ। 
অরসি শেত ইত্যয়াশয়। লোহনির্শিত! । তথা রজতে শেত ইতি রজাশরা। হিরণ্যে শে 
ইতি হরাশয়া। বধিষ্ঠা বৃদ্ধতমা। গহ্বরে স্পইমণক্যে তাণ্ডে লোছে তণ্তরজতে তণ্তহিরণ্যে 
ঘা তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা। অন্পপানয়োরলাভেন ক্ষুধিতোহহং পিপাসিতোইহবিভ্যুক্তিুগ্রং 
বচত্তদেতদৈহিকমামুদ্মিকং তু স্বেষং দীপকং মননঃ সম্তাপজনকং বচঃ। তত্ত জন! ইং বদস্তি 

অস্থ গোবধাছাপপাতকলক্ষণমেন: প্রাপ্তং বিদ্বাদব্রাহ্মণবধাদিরূপা বীরহত্য ্রা্তেতি। এ তু 
কফ-বনুর্কেদ--৭৪ 



৫৮৬ .. ধনূর্বেদ-সংহিতা। . [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক ? 

পরব্যাধ্যানমন্তত্ ব্রাঙ্মণে স্পষটমায়ীতং--“অশনয়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ। এনশ্চ বৈরহত্যং 
চ দ্বেষং বচঃ ইতি। আত্রাম্ং ঘাক্যার্থঃহেহগ্পে যা! তবাস়্াশয়া তনুস্তয়াহহং দ্বে অপি 
বচসী অপাবধীং নাশিতবানশ্মি। এবমুত্তরয়োরপি যোজ্যং। তশ্মা অগ্রয় ইদং হুতমস্ত ॥ 
ব্রীনেতান্পসদ্ধোমান্বিধাতুং গ্রস্তোতি--“তেষামস্থরাণাং তিশ্রঃ পুর আসন্সয়ন্মষ্যবমাহথ রজতাহ্থ 

'হ্রিমী তা দেবা জেতুং নাশরু,বস্তা উপলদৈবা জিগীষস্তপ্মাদাহ্র্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ 
মহাপুরং জয়স্তীতি ত ই, জমন্ুর্বতাগ্রিমনীক৬ সোম৮, শল্যং বিষ্ণং তেজনং তেহক্রবন্ ক 

. ইমামসিম্যতীতি রুদ্র ইত্যক্রবন্ রুদ্ধো বৈ ক্রুরঃ সোহন্তত্বিতি সোইব্রবীন্বরং বৃণা অহমেব 

পশুনামধিপতিরসানীতি তন্মাক্রদ্রঃ পশুনামধিপতিস্তা. রুদ্রোইবাস্থজৎ স তিশ্রঃ পুরো! ভিন্বৈত্যো 
লোকেত্যোহস্থরান্ প্রাগুত” ( সং* কা* ও প্র* ২ অ* ৩) ইতি। 
যে পুর্বমগিনা বন্ধথেন পরাভৃতা অন্থরাস্তেষামস্থরাণাং পৃথিবাস্তরিক্ষত্যুলোকেযু স্বরক্ষার্থং 
তিঅঃ পুরো দুর্গরূপ! আসন। তান পৃথিবীবর্ধিনী লোহপ্রাকারবেষ্টিতা ৷ অন্তরিক্ষবর্তিনী রজত- 
গ্রীকারবেষ্টিতা। ছ্যলোকবর্তিনী হিরণ্যপ্রাকারবেষ্টিতা। তাদৃশীঃ পুরে! দেবা অধিনা 

. বরখেনাপি জেতুমশক্তা যুদ্ধং পরিত্যজ্যোপসদৈব জেতুমৈচ্ছন। দুর্গং পরিতোহবরুধ্য চিরং 
তৎসমীপেইবস্থায় তমুপবসত চিরকালাবন্থানে সতি ছুর্গমধোহ্যপানাদিক্ষয়াদস্তর্ডেদাঘা জয়ো 
ভবতি। যম্মাদ্দেবৈশ্চিরবাসো! জয়োপায়ত্বেন বিচারিতস্ত্মাল্লোকেইপ্যানঃ। কে কিমাহঃ। 

. যশ্চ ত্রাঙ্গণাদিবেরবঘাধ্যয়নেন বেদবিচারং জানাতি যশ্চ শুদ্রাির্ন জানাতি তে সর্কেইপি যুদ্ধেনা- 
গেয়ং মহাপুরমুপসদা জেতুং শক্যমিত্যানঃ। ততো! দেবাঃ কালবিলম্বে! মা ভূদিতি বিচাধ্য 
যুদ্ধেনৈব জেতুমিযুং সংস্কৃতবস্তঃ | অগ্নিং সোমং বিষ্ুং চ সম্তুয়ৈকবাণং কৃত্ব! তেন জেতুমুহ্যক্তাঃ | 
অনীকশবো! বাণস্ত প্রথমভাগকাষ্ঠমাচ্টে | শল্যশব্ো লোহং। তেজনশবস্তদগ্রং। তামিমাং 
দেবতাত্রয়সম্্িরপামিষুং স্ত্রীবালসহিতকৎস্নান্থরঘাতিনীং কো নাষ যোক্ষ্যতীতি বিচার্ধ্য শক্তো 

নিষ্বণশ্চ রুদ্র ইতি নিশ্চিত্য তট্মৈ বরং দত্তবস্তঃ। স রুদ্রস্তামিযুং মুক্তা তয়া প্রাকীরত্রয়ং 
বিভিদ্ধ ব্রিভ্যো লোকেভ্যোহস্ুরান্নিঃসারয়ামীস ॥ 

/ বিধত্তে__“্যহপসদ উপসদ্ধান্তে ভ্রাতৃব্যপরাগুত্তৈ”, (সং কা*৬ প্র* ২ অণ ৩) ইতি। 

বৈরিছুর্গোপসদনকার্ধ্য কারিত্বাদেতা৷ আন্ৃতয় উপসদ ইতযাচ্যস্তে। তত্রাগ্নিঃ সোমো বিষুরিত্যেবং- 
রূপান্তিস্রো দেবতাস্তাসাং যাজ্যাপুরোগুবার্যা হৌত্র এবাহয়ায়ন্তে। অয়াশয়াদিতমুধারী বহ্ি- 
শ্চতুর্থী দেবতা । তর্দীয়মন্ত্র আধ্বর্্যবত্বাদব্রৈবাইয়াতঃ॥ উপসদামাজ্যহবিষ্টেনোপাংস্তযাজবৎ- 
গ্রযাজাজ্যভাগাগ্ঠাহুতি প্রসক্তো গ্রতিযেধতি-_প্নান্তামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদ্যদন্তামাহুতিং পুরস্তা- 

জ্ছুছয়াদন্তন্থুখং কুর্যযাৎ? (সং* কা ৬ প্র ২ অ* ৩) ইতি। অগ্নিমনীকমিতি বাণব্যাজে- 
নাগ্নেঃ গ্রথমভাবিত্বলক্ষণং মুখত্বমুভ্তং । তত্র প্রষাজাদিহোমে বহের্দখত্বং হীয়েত। 
আহত্যন্তরাণাং সর্কেষাং নিষেধপ্রাণ্ডো৷ কাঞ্চিদাহুতিং বিধত্তে -*ক্রবেণাহঘারমা ঘারয়তি 
বজ্ঞন্ত প্রজ্ঞাত্যৈ” (সং কাণ্ঙ প্রণ২ অ*৩) ইতি।. দর্শপুর্ণমাসাদিষজ্ঞানামাঘারো- 
পেতত্বাদ্বপসদামপি যজ্তত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় ক্রবাধারঃ॥ 1তস্থণামুপসদাং হোমপ্রকারং বিধন্ডে--, 
“পিরাঙতিক্রম্য ভূহোতু পরা চ এবৈত্যো লোকেত্য! ব্মানো। ভ্রাতৃব্যান্, প্রগুদ্বতে” (সং 
কা*৬ প্র*ৎ২ অ*৩) ইতি। পরাঙপুনরাবৃত্িরহিতো বেস্তাহবনীয়য়োন্বধ্যমতিক্রম্য 
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জক্ষিণন্তাং দিশুযদতুখঃ স্থিত ক্রমেণাগ্পেঃ সোমন্ত বিষ্লোশ্চ তি আহতিরুহযাং। তথা সি 
বৈরিণোপি পুনরাবৃত্তিরছিতানেব কৃত্বা লোকক্রয়ান্লিঃসারয়তি | 

চতুর্থাুতিপ্রকারং বিধত্তে-_“পুনরত্যাক্রম্যোপদদং জুহোতি প্রণু্ৈবৈত্যো লোকেভ্যো 
্রাতৃব্যানজিত্ব৷ ভ্রাতৃবযলোকমভ্যারোহতি” (সং* কাণ ৬ প্র* ২ অ*৩) ইতি দক্ষিশ- 
দেশাছুত্তরস্তাং দ্রিশি সমাগভা চতুর্থীমুপসদং ভহক়্াং। তথা সতি বৈরিস্থানং পুরত্রয়মধি- 
তিঠডি। অত্র হুত্রং__“তরীবাদস্টো জুহ্বাং গৃঞাতি চতুরুপতৃতি ত্বৃতবতীশব্দে জুহপতৃতা- 
বাদায় দক্ষিণা স্কদতিক্রান্ত উপাংগু যাজবৎ প্রচরতার্দেন জৌহবন্তাগিং বন্জরতি অর্থেন মোষ- 
মৌশতৃতং ভুহ্বামানীয় বিজ্ুমিষ্টী প্রত্যাক্রম্য যা তে অগ্নেহয়াশয়! তনূরিতি 'ক্রবেণোপসদং 
জুহোতি” ইতি॥ কালে ভানুষ্ঠানং বিধত্তে_-"দেব! বৈ যাঃ প্রাতরুপসদ উপাসীদনহ- 
স্তাভিরন্থরান্ প্রাধুদস্ত যাঃ সায়ং রাত্রিয়ে তাভির্ধযৎসায়ংপ্রাতরুপসদ উপসগ্ন্তেইহোরান্রাভ্যামেৰ 

তাযেজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রগুতে” (সং কাণ ৬ প্র“ ২ অ+ ৩) ইতি। উপাসীদরমুিতবস্তঃ। 
প্রাতরছুষিতাভিরহ্ছো৷ বৈরিনিঃসারণং সায়মনুষ্িতাভিত্ত রাত্রে; ॥ কালঘমে যাজ্যাহুবাকায়ো- 

র্যত্যাসং বিধত্তে_-“বাঃ প্রাতরধ্যাজ্যঃ স্থ্স্তাঃ সায়ং পুরোস্থবাক্যাঃ র্যাদয়াতযা মায়” 
(সং কা ৬ প্র ২ অ০ ৩) ইতি। যাতয়ামত্বং গতরসত্বং তহর্জনায় ব্যত্যাসঃ ॥ দিনত্রয়ে. 

তদহুষ্ঠানং বিধর্তে--“তিআঅ উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি” 
(সং* কাণ ৬ প্র* ২ অণ৩) ইভি॥ ত্রিষু দিনেযু কালহয়েহনুষ্ঠানং প্রশংসতি-_-“ষট্ 
পাতে য় বা খতব খতুনেব গ্রীণাতি” (সং* কান প্রৎ ২ অ* ৩)ইভি। প্রমঙ্গাদহীনে 

ঘ্িরাত্রাদবুপসদ্দিনসংখ্যাঁং বিধত্তে__“দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি হাদশ মাসাঃ সন্বৎসরঃ সম্বং- 
সরমেব প্রীণাতি” (সং কাণ ৬ প্রণ ২ অণ ৩) ইতি। অহঃসজ্ঘেন নিষ্পাগ্থঃ সোমযাগৌ- 
ইহীনঃ। সত্রমপ্যনেনোপলক্ষ্যতে। অহঃসমূহস্ত সমানত্বাৎ॥ দ্বাদশদিনেু কালহব়াশুষ্ঠানং 
প্রশংসতি-_“চতুর্বিংশতিঃ সংগদ্ধন্তে চতুর্ধিংশতিরর্ধনাসা অর্দমাসানেব প্রীণাতি” (সং* 
কা* ৬. প্রৎ ২ অন ৩) ইতি॥ এতেষুপসদ্দিনেষবাস্তরদীক্ষাব্রতপানে স্তনসংখ্যাং বিধ্তে_ 
“আরাগ্রামবাস্তরদীক্ষামুপেয়াছাঃ কাময়েতা পন লোকেতধুকং স্তাদিত্যেকমগ্রেৎথ ৷ বাধ 
ত্রীথ চতুর এষ! বা আরাগ্রাইবাস্তরদীক্ষাইস্শিন্নেবান্মৈ লোঁকেহর্,কং ভবতি” ( সং" কান ৬ 
প্র“ ২ অ* ৩) ইতি। বলীব্বদপ্রতোদনং লোহমারং তত্বদক্পমগ্রং মুখং যন্তাঃ সা্রাগ্রা । 
অর্থ.কং সমৃদ্ধিশীলং ফলং। সোমক্ররদিনে সাঁয়মেকং স্তনং দুহাত, অপরেছ্যঃ প্রাতথে?। 
স্তনৌ, সারং শ্্রীন্ স্তনান্। পরেছাঃ প্র1তশ্চতুরঃ ॥ যন্ত পরলোকসমৃদ্ধিকামন্তন্তোক্তবৈপরীতাং » 
বিধত্তে_-“'পরোবরীক়সীমবাস্তরীক্ষামুপেরাগ্থ; কাময়েতামুন্িত্মে লোকেংস্কুকং শ্তাদিতি 
চতুরোইগ্রেংথ ত্রীণথ ছ্বাবঘৈকমেষা বৈ পরোবরীযহ্বাস্তরদক্ষাংমু্িযেবশৈ লোকেহর্ু কং 

ভবতি” (সং* কা* * প্র* ২ অণ৩) ইতি। পরঃশবেনাত্র ্রেষ্ঠতাহ্পক্রমে ববক্ষিত 
উপক্রমে বরীয়োহধিকং যন্তাঃ সা পরোবরীয়মী। অয়ং পক্ষ: সুত্র উপন্তত্ত:-_“্যাহঃ সোমং 
ক্রীনী়স্তদহশ্ঠতুর; সাং হ্ত্্ীন্ গ্রাতথে সায়মেকমৃত্তমে” ইতি॥ অশতন্ত ্ষীররতাদষধ- 
মাহারমননমন্জানাতি__“ম্বর্গং বা এতে লোকং যস্তি ব উপসরূ উপবস্তি তেবাং হ উ়তে 
হীত এব স নোদনেষীতি ৃঙ্লিয়মি”” (সং*কা*৬ প্রণৎৎ অ*৪) ইতি। উপদধাং 
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দব্গপ্রাপ্তিতেতৃত্বা ত্তদনুষ্ঠারিতিরবহিতৈর্ভকিতব্যং । তেষাং মধ্যে যঃ কোহইপি হীনমনস্কো যথোক্ত- 
ব্রতাদৃর্ভমোদনাদিকমত্তন য়েৎ স স্বর্শান্ধীয়ত এব। তন্মাদশক্তোংপি শ্রদ্ধালুতয়া নোদনেষি ন 
কিঞ্চিদপি ব্রতাদুর্ধমন্তনে ব্যামীতি যদদি মন্যেত্ত তেন হুন্লিয়মিৰ শোতনং বাক্যাত্তরাভ্যনুক্ঞাতং 
বন্ত,শলীতমিব কুর্ধ্যাৎ। অশক্তিপরিহারমাত্রোপযুক্রং কিঞ্িদেৰ ম্বীকর্তব্যং। বাকাস্তরং তু 
কুষ্মাগুহোমগ্রকরণে, সমায়ায়তে-_“পয়ে! ব্রাহ্মপন্তর ব্রতং যবাগু রাস্ন্তস্তাইমিক্ষা বৈশ্স্তাথো 
সৌম্যেৎপঞ্চরে এতত্বতং ত্রয়াদঘদি মন্তেতোপদস্তামীত্যেদনং ধানাঃ সক্তুন্ ধৃতমিত্যনুব্রতয়ে- 
দবাত্সনোহমুপদাসাঁয়” ইতি। উপানন্তাম্যুপক্ষীপো ভবামি ॥ অন্ুব্রতে ক্ৃতেইপি ফলভ্রংশে! 
নাম্ভীত্যশ্রিনর্থে দৃষ্টান্তমাহ--“পো! বৈ স্বার্থেতীং যতীং শ্রান্তো হীয়ত উত স নিষ্ট্যায় সহ বসতি” 
(সং কা ৬ প্র» ২ অ* ৪) ইতি। স্বার্থ, যস্তি গচ্ছত্তীতি স্বার্থেতন্তেষাং স্বার্থেতাং । যতন্ত 
ইতি তন্তেফাং যতাং। মকরমাসে প্রয়াগন্সানং কেষাংচিৎ স্বার্থন্তং প্রাপ্ত,ং প্রযতমানানাং 

শ্বগ্রামারিরগত্য গচ্ছতাং মধ্যে ষঃ কশ্ছিদ্্াস্তো গস্তমশক্তঃ সংক্রান্তিকালীন্নানাদ্বীয়তে সোহপি নিষ্ট্যায় 
পয়বহ্যনি্গতা তীর্থে গত্বা তৈশ্তীর্ঘবানিভিঃ সহাবশিষ্টং মাসং বসতি তদ্বদয়মপ্যেকেনান্ুব্রতেনাশক্তিং 

পরিহত্য শিষ্টং নিয়মমন্ত্ুতিষ্ঠেৎ ॥ তমিমর্থং নিয়ময়তি-_“তম্মাৎ সরৃদুন্ীয়নাপরমুন্নয়েত” (সং 
কা” ৬ প্র* ২ অণ ৪) ইতি.॥ সব্ৃহন্নয়েন দ্রব্যং বিধত্বে-_-প্দগ্োরয়েতৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং 
রূপেণৈব, পশুনব, রুদ্ধে” (সং কাণ ৬ প্রণ ২ অন ৪). ইতি” অথ সৌমিকীং বেদিং বিধাতুং 
প্রন্তোতি-_“ষজ্ঞো দেবেভ্যে। নিলায়ত বিষ, রূপং কৃত! স পৃথিবীং প্রাবিশত্তং দেবা হস্তান্তসং 
রত্যেচ্ছস্তমিন্র উপধ্প্য্যত্ক্রামণ্ণ সোহব্রবীৎ কো মাহ্য়মুপর্য যপর্য্যত্যক্রমীদিত্যহং হুর্গে হস্তেত্যথ 
কন্বমিত্যহং ছুর্গাদাহর্তেতি সোৎব্রবীদ্দর্গে বৈ হস্তাইবোচথা বরাহোহয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং 

গিরীণাং পরস্তাদ্িত্তং বেশ্রমস্থ্রাণীং বিভন্তি তং জহি দি হূর্গে হস্তাইনীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্বৃত্য 
সপ্ত গিরিন্ ভিত্বা তমহন্ৎসোহব্রবীদ্দু্গাদ্বা আহর্তাইৰোচথা এতমা হরেতি তমেভ্যো যক্ত এব 
যজ্ঞমাহহরপ্ত্তদ্বিত্বং বেগ্তমস্থরাণামবিন্দস্ত তদ্দেকং বেছৈ বেদিত্বং” (সং কাণ ৬ প্র ৯ অণ ৪)। 

ইতি। স্বর্গলোকে স্থিতো যজ্ঞপুরুষন্তিরোধানায় বিষুরভূত্বা বৈষ্ণবং রূপং সম্পূর্ণৎ কৃত্বা দেবেভ্যঃ 
পলাধ্য পৃথিবীং প্রাবিশৎ। দেবাশ্ পৃষ্ঠুত এব সমাগত্য হস্তান্ প্রসার্ধ্য তং ধর্ত মৈচ্ছন্। অয়ং 

যজ্সো। যত্র ষত্র গচ্ছতি অত্র তত্রেন্ত্রস্তমতিক্রম্য পুরতো। মার্গমবরুধ্যাতিষ্টং। কোহয়ং মামত্য- 

ক্রমীর্দিতি যজ্ঞেনাহক্ষিপ্ত ইন্দ্রঃ কেনাপ্যগম্যে ছুর্গে গত্বা বিরোধিনং ভাড়গ্মিষ্যামীতি স্বমহিমানং 
প্রতিজজ্ঞে। অথৈবং মচ্ছক্রেঃ পরীক্ষকঃ কো নাম ত্বমসীতীন্দ্রেণাহক্ষিপ্তো যন্তস্তাদৃশশ্চ হুর্গাত্ং 

বিরোধিনমাহরিষ্যামীতি স্বশক্তিং প্র জ্ঞৌ (জ্ঞে)। প্রতিজ্ঞায় স্বকীয়ং পূর্ববৃত্াস্তমিত্তরস্ত 
পুরতঃ সর্বমবোচৎ। পুর কদাচিদস্রপ্রাবল্যং দুষ্ট! মদঙ্গভূতদীক্ষাগ্ঘভিমানিনঃ সর্কোইপি 
স্বর্গলোকবাদিনে! মর্থ্ে নির্গত্য পৃথিবীং প্রাবিশন্। তে চ কে, চত্রো, দীক্ষান্তি উপষদ্ একা 
স্ুতোত্য্টদিবসসাধ্যানি কর্খাণি। তত্র দীক্ষোপসদঃ. সপ্ত পৃথিব্যাং গত্ব৷ *গিরয়োভবন্। 
সুত্যাভিমানী: দেবো বামমোষে! বামং কমনীয়ং সৌমিকবেদিগ্রহচমসাদিরূপং দৈবং বিভং 

মুষণাত্যপহরত্রীতি বামমোষঃ। স চ মুষিতং তৎসর্বমন্থুরেভ্যো দত্া স্বস্ং বরাহে! তৃত্া সপ্তত্যো 
গিরিভ্যঃ পরস্তাদসথরাণাং তথ্বিত্বং বিভর্তি রক্ষতি। তচ্চ বিত্তং বেগ্তং র্েবৈঃ পুনর্র্ধবাং। অতে! 
হে ইন তং যদি দুর্গে স্থিতং বিরোধিনং হস্তাংদি তরি তং বরাহং অহীত্যু্ত ইন্ো দর্স্তম্থেনৈক 



২ প্রপাঠক, ১১ অনুবাক |]  কৃষং-যনূর্বেবেদ-মন্ত্ ৫৮৯ 

গিরীন্ তি বরাহং তাড়িতবান্। তত ইন্ যজ্ঞুবাচ বিরোধিনমাহরিয্তামীতি যত প্রতি্ঞাতং 
তৎকর্তং শরোবি চেদেনং বিরোধিনং বরাহুমাহরেতুযুক্কে! যজ্ঞাভিমান্তেব তং বরাহাকারং 

বেদ্িগ্রহচমসাদিবিতোপেতং যক্তমেভ্যো দেবেত্য আহত্য দদৌ। ন্থান্দেবৈল বিব্যমন্থরাণাং 
তথেদিরপং বিত্বং দেবা অবিন্দস্তালতন্ত তন্মাদ্িন্ভতে লভ্যত ইতি বু[ত্পত্তা৷ বেদের্কেদিনাম 
সম্পন্নং। বক্ষামাণমপেক্ষ্যায়মেকঃ প্রকারঃ । তন্মাদ্দেকং বেদিত্বমিত্যুত্যতে ॥ প্রকার।স্তরেণাপি 
বেদিত্বং দর্শয়তি--“অস্ুরাণাং ঝ| ইয়মগ্র আসীগ্/ব্ধাসীনঃ পরাপশ্ততি তাবদ্দেবানাং তে দেবা 

অক্রবঃব্বেৰ নোহস্তামপীতি কিরঘ দান্তাম ইতি যাবদিয়ং সলাবৃকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবগ্রো 
দর্তেতি স ইন্ত্রঃ সলাবৃকী রূপং কৃতেমাং ত্রিঃ সর্বতঃ পর্য্যক্লামত্রদিমামবিন্দস্ত যদিমামবিনস্ত 
তশ্নৈঠ্ঠৈ বেদিত্বং” (সং কাণ ৬ প্র* ২ অণ ৪) ইতি। দার্শিকে বেদিত্রাঙ্গণেংপোতহ্পাখ্যানং 

শ্রুতং। তত্র বসবস্তেতি মন্ত্ৈর্যাবান্ প্রদেশ; পরিগৃহীতত্ত/বত্যেব বেদিঃ) অত্র তু কৎগাংপি 
ভূমির্ব্বেদিরিতি বিশেষ; ॥ কৃত্মভূমের্বেদিত্বেহপি যাগোপযুক্তদেশঃ পৃথকল্পণীয় ইতি বিধত্তে-- 
“সা বা ইয়ং সর্ব্বৈব বেদিরিগতি শক্ষ্যামীতি তব অবমায় যজস্তে'” (সং, কাণ ৬ প্র*২ অণ ৪) 
ইতি। ভূমিঃ সর্ব যগ্কপি বেদিরেব তথাহপি ন ঘত্র কাপি যষ্টব্যং কিং ত্বেতাবতি প্রদেশে 
সদোহবিদ্ধানাদিকং নিন্মাতুং শক্ষ্যামীতি নিশ্চিত্য তীবস্তং প্রদেশমবমায় পদৈঃ পরিমিত্য তপ্মিন্- 
প্রদেশে যজেরন্॥ তত্র পদসংখ্যাং বিধত্তে-_“ত্রিংশৎ পদ্দানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ফট্ত্রিংশৎ 

প্রাচী চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ লংগদ্ধান্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাডিরাজৈবান্পাগ্থমণ 

রুদ্ধে” (সং কান ৬ প্রণ২ অ০ ৪) ইতি। তত্রোক্তপদসংখ্যায়াং সর্বন্তাং মেলিতাত়াং 
নবসংখ্যাকানি দশকানি সম্পদ্ধন্তে। তদদেবং বেদিগ্রদেশপ্রমাণং মধ্যম উপসদ্দিনে প্রত: 
কালীনায়া উপসদ উর্ধং কর্তব্যং। 

তথা চ স্ুত্রং-_-"্অস্তরা মধ্যমে প্রবদ্ধ্যোপনদৌ। বেদিং কুর্বস্তি প্রাগ্থংশস্ত মধ্যমাল্লালাটি- 
কাত্রীন্ গ্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রম্য শস্কুং নিহস্তি তম্মাৎ পঞ্চদশস্থ দক্ষিণত এবমুত্তরতন্তে প্রো 
প্রথমনিহিতাচ্ছস্কোঃ ফট্ত্রিংশতি পুরস্তাতশ্মান্বাদশন্থ দক্ষিণত এবমুন্তরতস্তাবংসৌ” ইতি ॥ 
যথোক্তপরিমাণবতিপ্রদেশ উপরিতনমৃত্তিকায়া৷ অপনয়নং বিধত্তে -প্উদ্ধস্তি ধদেবাস্তা অমেধাং 
তদপহস্তি” (সং কা ৬ প্রন ২ অত ৪) ইতি। নিষ্ঠীবনািকৃতমশুচিত্বমুদ্ধননেনাপৈতি ॥ 
তমেব বিধিমনুস্ত প্রশংসতি--“উদ্ধন্তি তশ্মাদৌষবয়ঃ পরা ভবস্তি বহিঃ সণাতি তক্মাদৌষধয়ঃ 
পুনরা ভবস্তি” ( সং কা ৬ প্র“ ২ অত ৪) ইতি। পূর্বং তশ্মিন্ প্রদেশে সমুৎপরান্ৃণ বিশেষ! 
উদ্ধননেন পরাতৃতা৷ ভবস্তি তন্মাৎ কৃত্বেগ্ঠাং বহিরাম্তরণাদোষধয়ঃ পুনরাগতা ভবস্তি ॥ তন্ত 
বছিষ উপরি পুনরপ্যন্্ীযোমীরপর্ধর্থং বহিরুত্তরবেদি প্রদেশে স্তৃণীয়ার্দিতি বিধত্তে-_-“উত্তরং 
বিষ উত্তরবহিঃ স্তণাতি প্রজ! বৈ বহ্রিজমান উত্তরবহিরধজদানমেবাধজমানাছুত্বরং করোতি 
তন্রাদঘজমানোহ্যজমানাদুত্বরঠ (সংৎ কাঁণও প্র অণ৪)ইতি। উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ 

যংপূর্ববং বিহিতং তিআ্র উপসদ উপৈতি ছাদশাহীনে সোম উপৈতীতি তত্র বিপক্ষন্ব- 
পক্ষরোর্বাধাবাধাবুমপন্ত্ততি-_্ষদ্বা অনীশানো! ভারমাদত্তে বি বৈ স লিশতে বন্থাদশ 
সাহুন্তোপমদো ছাদশাহীনস্ত বসন্ত লবীরধ্ত্বায়াথো সলোম : ক্রিয়তে” (সংণ কা* ৬ প্র“ ং 
অণ৫) ইতি। লোকে যস্তণক্তঃ 'কশ্চিৎপ্রৌডং ভারং বোড়মাদদীত' তা স বিলিশে 



৫৯৩ যজুর্রবেদ-সংহিতা। (প্রথম কাও, প্রথম অই্টক। 

বিশেষণান্লী ভবতি উত্থাহুমশক্তো ভৃমৌ পতেৎ। তদ্দত্রাপি যোজ্যতে। অঙ্থা সহ বর্তৃত 
ইতি সাহ্চ একাহে! জ্যোতিষ্টোমঃ| অহঃসজ্ঘসাধ্যোংহীনো। তিরাত্রাদিঃ | তত্র যত 

" সাহন্ত দ্বাদশ সুর্ঘযাদি বাইধিকন্াহীনস্ত তিশ্রঃ সথয্তদা! বিলোম বিপরীতং ক্রিয়তে। তথা সতি 
সাহস্ত বীর্যং হীয়েত। স্বপক্ষে তু নাস্তি তছুভয়ং ॥ বচ্ান্তৎপুর্ববং বিহিতমারাগ্রামবাস্তরদীক্ষা- 

মুপে্াদিতি তৎ্প্রণংসতি--”বৎসন্তৈকঃ স্তনো ভাগী হি সো২খৈকং স্তনং ব্রতমুপৈত্যথ 
দবাবথ ত্রীনথ চতুর এতথবৈ ক্ষুরবপি নাম ব্রতং যেন প্র জাতান্ ভ্রাতৃব্যাক়দূতে প্রতি 
জনিষ্যমাপানধো কনীয়সৈব তর উপৈতি” ( সং কা* ৬ প্র*২ অণ৫)ইতি। বসন্ত ভাগে! 
যঃ ব্যনত্তন্সিনপপ্যল্পং পয়ো যজমানশ্তুর্থে পর্যায়ে স্বী করোতি। ততোইন্ত চতুস্তননিয়ম 

সিধ্যতি। তদেতদেকস্তনারিকং ব্রতং ক্ষুরপবীত্যুচ্যতে। পবির্বজং তেন তীক্ষত্মুপলক্ষ্যতে। 
ক্ষুরবৎপবিক্তৈষ্ষাং যন্াংহরাগ্রাত্রতন্ত তেন ব্রতেন পূর্বমুৎপন্নান্বিরিণো বিনাশয়তি জনিষ্যমাণাশ্চ 
গ্রতিবপ্াতি। কিং চাত্াল্লেন কর্ণ ভূয়ঃ ফলং প্রাপ্রোতি । যথোত্তেনাল্লেন বীজেন 
প্রোটং বৃক্ষং ফলং প্রাপ্মোতি তদ্বৎ। যদন্তৎপূর্র্বং বিহিতং পরোবরীয়সীমবাস্তরীক্ষা- 
মুপেয়াদিতি তৎগ্রশংসতি--“চতুরোহগ্রে স্তনান্ ব্রতমুপৈত্যথ ত্রীনথ দ্বাবধৈকমেতদ্ৈ 

স্থজঘনং নাম ব্রতং তপন্তং সুবর্গামথো প্রৈব জায়তে গ্রজয়! পশুতিঃ ( সং* কাণ ৬ প্র ২ 

অণ ৫) ইতি। যথা রূপবত্যা যুবত্যা যোষিতো জঘনপ্রদেশঃ স্থুলস্তন্যোপরি দেহমধ্যপ্রদেশঃ 
কশস্তদব্ত ব্রতস্তাধোভাগশ্ততুন্নন উপরিভাগ একস্তন ইতি নুজঘনমিতি নাম। তগস্ত- 

মুতরোত্তরমাহারক্ষয়াত্ুপসো যোগ্যং। অতএব স্বর্গসাধনং। কিং চ স্থজবনত্বাদেব প্রজাঃ 

ুশ্চ প্রজনয়তি ॥ ব্রৈবণিকানাং মধ্যে কষত্িযন্ত দ্রব্যং বিধত্তে__-“্যবাগু রাজন্স্ত ব্রতং করেব 
বৈ যবাগুঃ ক্র,র ইব রাজন্যো বজুম্ত রূপং সমৃদ্ধো” (সং* কান ৬ প্র” ২ অ* ৫) ইতি। 
বাণ ওদনবন্তপ্তিহেতুত্বাতাবাঁৎ ক্রুরত্বং। রাজন্তো ছুষ্টশিক্ষকত্বাৎ ক্রুরঃ। উভয়ং মিলিত্া 
বন্বজসদৃশং তচ্চানিষ্টনিবর্ভকত্বেন সমৃদ্ধ্যে ভবতি ॥ বিধত্বে_-“আমিক্ষা বৈশ্তন্ত পাকজ্ঞন্ত রূপং 
পুষ্ট্ে। ( সং" কাঁণ ৬ প্র* ২ অণ ৫)ইতি। তণ্তে পয়সি দধিপ্রক্ষেপেণ ঘনীভূতো ভাগো- 

ইসবামিক্ষা। পকেন পুরোডাশাদিন! কৃতো যজ্ঞঃ পাকযজ্ঞঃ। আমিঙ্ষায়াঃ পকপয়োনিষ্পননত্বাৎ- 
পাকষজ্জন্ত বূপমতঃ পুষ্ট্যে ভবতি ॥ বিধত্বে__"পয়ো ত্রাঙ্ণস্ত তেজো বৈ ব্রাহ্গণস্তেজঃ 
পয়ন্কেজসৈব তেজ? পয় আত্মন্ধত্েংথো৷ পয়স| বৈ গর্ভা বর্ধাস্তে গর্ভ ইব খলুবা এয যদ্দীক্ষিতো। 
বদস্ত পয়ে৷ ত্রতং ভবচ্যাত্নমেব তত্্ধীয়তি” (সং কান প্রণ২ অণ৫) ইতি। 

ব্রাঙ্মণোষধ্যাপনাদিরূপেণ তেজস যুক্তঃ। পরয়পন্তেজোবৎস্বচ্ছরূপত্বাৎ স্বয্মেব তেজন্থি। 
পয়সি পীতে সতি স্বকীয়েন তেজদ। সহ পয়োরূপং তেঞ্জ আত্মনি ধৃতং ভবতি। কিং 
চ দীক্ষিতন্ত গর্ভরূপত্বাৎ পরসা বৃদ্ধিমুঁজ্যতে ॥ মধ্যাহ্মধ্যরাত্রয়োত্রতকালত্বং বিধাতুং 
প্রস্তোতি__প্ত্রিবৃতে! বৈ মনুরাসীদ্বিত্রতা অন্থরা একত্রতা দেবাঃ প্রাতর্ণধ্যন্দিনে সারং 
তদ্মনোত্রতিমামীৎ পাকষজ্ঞম্ত রূপং পুষ্ট্ৈ প্রাতশ্চ সায়ং চান্ুরাণাং নির্দধ্যং ক্ষুরো রূপং 

ততন্তে পরাহতবন্মধ্যন্বিনে মধ্যরাত্রে দেবানীং ততব্ডেংভবন্তমুবর্গং লোকমায়ন্” ( সং” কা 
৬ প্রণ.২ অৎ ৫) ইতি। অহনি ত্রিষু কালেষু ব্রতং ভোজনং ু ্বতো মনোরেকন্সিক্েব কালে 

শ্রতং কুর্ববতাং দেবানাং চ মধ্যাহুকালে ব্রতমন্তি। সচ কালঃ। ক্ষুধঃ শ্বরনপং। তস্মিন ব্রত- 



২ প্রপাঠক, ১১ অন্থ্বাক।]  কৃষ৯যজূর্কেবদ-মন্ত্র। ৫৯১ 

রহিত] অস্ুরাঃ পরাভৃতাঃ | ব্রতবুক্তাত্ব মনুর্দেবাশ্চ পুষ্টিং হ্র্গং চ প্রাাঃ । ততো মধ্যাফকাল! 
প্রশস্তঃ॥ বিধত্বে-_প্যদস্ত মধ্যন্দিলে মধ্যমাতে ব্রতং ভবতি মধ্যতো বা অঙ্নেন ভূঙ্জতে মধ্যত 
এব তদুর্জং ধত্ে ভ্রাতৃব্যাডিতৃত্যে ভবত্যাত্মনা পর্াহ্ত শ্রাত্বঘো! ভবতি” (সং* কা* ৬ প্রঃ ২ 

অন ৪)ইতি। মুখমধ্যেইন্গস্ত ভোজনমুদ রমধ্যেত্য়স্ত চ ধারণং যথা লোকে তখৈধাত্রাপি মধ্যাহে 
অধ্ারাত্রে চ ব্রতং কর্তব্যং ॥ দীক্ষিতহ্য শ্বনিবাসস্থানাৎ প্রবীসং নিষেধতি - প্গর্ভো বা এষ 

ষন্দীক্ষিতো যোনিন্দীক্ষিতবিমিতং যদ্দীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাৎ প্রবসেন্ঘথা যোনেগর্ডঃ স্কঙ্দতি 

তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়” (সং কা* ৬ প্রৎ ২ অণ৫)ইতি। দীক্ষিতো 
'বিশেষেণ মীয়তে প্রক্ষিপ্যতে যশ্মিংশীলাস্থানে তন্দীক্ষিতবিমিতং তন্য যোনিরপত্বাৎ। ততোহ্ঙ্ক 

'নির্শমনং গর্ভআাবসমং। তত আত্মরক্ষণার্থ, ন নির্গস্তব্যং। এতমেব নিষেধং গকারাস্তরেণ 

প্রশংসতি--“এষ বৈ ব্যাত্্ঃ কুলগোপা যদগ্রিন্তন্াস্থনীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোহনৃথায় হস্তোর্ন 
প্রবস্তব্যমাত্মনে গুপ্ট্যৈ” (সং কা ৬ প্র্ ২ অণ ৫) ইতি । এষ এবাংহবনীয়োহনিঃ প্রবসতো 

ব্যাপ্রবন্ধিংঘকো নিবসতঃ কুলরক্ষকঃ | তণ্মাৎ সোহগরিঃ প্রবসস্তমেনমন্থ শ্বযমুখ্যায় হস্বং সমর্থ; 
প্প্রবাসাতাবন্থাত্মনে! রক্ষণায় ভবতি” আহবনীয়স্ত দক্ষিণদেশং শয়নার্থং বিধত্তে--"্দক্ষিণতঃ শক 

এতইৈ যজমানন্তাইযতনং স্ব এবাহ্যতনে শয়ে ( সং কান ৬ প্র ২ অ*৫)ইতি! 
শেত ইতার্থঃ। শয়নম্তাহহবনীক়্াভিমুখ্যং বিধত্বে-_“অগ্রিমভ্যাবৃত্য শয়ে দেবতা এৰ 

যক্ঞমত্যাবৃত্য শয়ে” (সং কাঁণ ৬ প্র ২ অত ৫) ইতি। অথ কাম্যানি দেবধজনানি 
বিধীয়স্তে। তত্র পুরোহবিরাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষা উক্থ্যযোড়শ্ঠতিরাত্রাছ্যত্বরযজ্ঞাঃ | স্বর্গকামিনং 
প্রতি বিধত্তে_-"পুরোহবিষি দেবযজনে যাজযেস্ং কাঁময়েতোপৈনমুত্তরো যক্তো নমেদতি 
স্থবর্গং লোকং জয়েদিতি” (সং কাণ৬ প্রণ ২ অণ৬) ইতি। অনেন প্রকারেণ যং 
ঘজমানমুদিশ্ত কাময়েত তং পুরোইবির্/মকে যাজয়েৎ। তন্ত লক্ষণমাহ--“এতদ্বৈ পুরোহবি- 

দ্েববজনং ষন্ত হোতা প্রাতরনুবাকমন্থুক্ঃবন্নগ্রিনপ আদিত্যমভি বিপশ্ততি” (সং কা, ৬ 

প্রৎ ২ অণ ৬) ইতি। যস্ত দেবযজনস্ত হবিদ্ধানমণ্ডপ আসীনঃ প্রাম্মুধো হোতা গ্রাতরমু- 

বাকনামকং শস্ত্রং পঠেৎ পুরোবর্তিনমাহবনীয়াগিং ততঃ প্রা্বন্তিনং নদীতড়াগাদিজলং ততোংপি 
প্রান্দিস্তগ্স্তমাদিখং চাইভিমুখ্যেন যুগপৎপশ্ঠত্যেতাদৃগ্দেববজনং পুরোহবিরিত্যুচ্যতে । কামিত- 

ফলসিদ্ধিং দর্শয়তি -“উপৈনমুত্তরো যজ্ঞে৷ নমত্যতি সুবর্গং লোকং জয়তি”, (সং কা ৬ 
প্রৎ ২ অ ৬) ইতি। অন্দ্িধতে _“আগ্ডে দেববজনে যাজয়েস্াতৃব্যবস্তং (সং কা* ৬ 
প্র ২ অণ ৬) ইতি ॥ 

আগ্তনামকস্ত লক্ষণমাহ-_-*পদ্থাং বাহধিষ্পর্শয়েৎ কর্তং বা! যাবল্লানসে যাতবৈ ন রখায়ৈতদ্বা 

আপ্তং দেববজনং (সংৎ কান ৬ প্রৎ ২ অণ ৬) ইতি। প্রোং রাজমার্গং প্রৌঢং গর্তং বা 
বিলোক্যাংধিক্যেন তৎসংস্পর্শো যথা ভবতি তথা দেবযজনং নির্মাতব্যং। দেবধজন- 
গর্ভয়োর্্মধ্যে শকটন্ত বা রথস্য বা যাতবৈ গন্ং যাবদস্তরং ন পর্যাপ্ং তাবদেবাস্তরং কর্তব্যং। 
সোহয়মধিষ্পর্শঃ। এতদেবাংপগ্তনামকং। কামিতার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি-_-“আপগ্পোত্যেব ভ্রাতৃব্যং 
নৈনং ভ্রাতৃব্য আগ্মোতি”” (সং কা ৬ প্র ২ অণ৬) ইতি। জয়তীত্যর্থঃ। বিধত্তে-- 
“একোন্নতে দেবযজনে যাঁজক্বেখ পণ্তকামং, (সং* কাণ ৬ প্র“ ২ অণ ৬) ইতি। প্রশংর্সতি 



১২ ্র্বেদ-দংহিতা। [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অট্টক। 

«একোন্তাৈ দেবযদনাদ্গিরসং পশুন্ সৃজন” (সং, কান প্র“২ অ+৬) ইতি। 
লক্ষণমাহ__“অস্তরা লদে। হ্বি9€ধানে উর্নতং স্তাদেতঘা! একোরতং দেবব্জনং+ (সং কা ৬ 

প্র“২ং অ* ৬) ইতি। প্রাচীনবংশাৎ পুরতঃ প্রত্যাসন্নং সদঃ, উত্তরবেদেঃ পশ্চাৎগ্রত্যাস্নং 

হবিপ্ধানং, তয়োন্বধ্যমুল্লতং কুরধ্যাৎ। ফলমাহ্--"*পণুমানেব ভবতি”” (সং* কা* ৬ প্র ২ 
অণ৬) ইতি। বিধত্তে-“ক্র্যকতে দেবযজনে যাজয়ে স্থুবর্গকামং” (সং কাণ্৬ প্র ২ 
অন ৬) ইতি। প্রশংসতি-_ক্রযপ্রতাখবৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ সবর্গং লোকমায়ন্” ( সং* কা, 
৬ প্রৎ২ অ*৬) ইতি। লক্ষণমাহ-_“অস্তরাংহবনীয়ং চ হবি৪ধানং চোল্নতং শাদপ্তরা 
হবিদ্ধানং চ সদশ্চান্তরা সদশ্চ গারহপত্যং চৈতদ্বৈ ক্রারতং দেববজণং ( সং* কাণ ৬ প্রৎ ২ 
অণ৬) ইতি। উত্তববেদিহবিদ্ধীনসদঃ প্রাচীনবংশানাং চতুর্ণামস্তরালপ্রদেশৈধু ত্রিষুন্নতং 
কুর্ধ্যাৎ। ফলমাহ -“ন্বর্গমেব লোকমেতি” ( সং” কা* ৬ প্রৎ ২ অণ ৬) ইতি। বিধত্তে__. 
*প্রতিষ্ঠিতে দেবঘজনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামং” (সং, কাত ৬ প্র* ২ অণ ৬) ইতি। লক্ষণ- 
মাহ--“এতদ্বৈ গ্রতিষ্ঠিতং দেববজনং ষৎ সর্বতঃ সমং» ( সং কা*৬ প্রণৎ ২ অণ ৬) ইতি। 

ফলমাহ--প্রত্যেব তিষ্ঠতি” (সং কাণ ৬ প্রৎ ১ অণ ৬) ইতি॥ অথ নামবিশেষমন্থুক্ত। 
লক্ষণপুরঃসরং বিধত্ে-_“ত্রান্তা তষ্ঠা গষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ ঝ্যুন্তাযাজয়েৎ পশুকামং+ (সং কা 

৬ প্র ১ অৎ ৬) ইতি। যবগোধুমপ্রিযঙ্থুকোদ্রব্যাদিবীজানি পরম্পরবিলক্ষণাঁনি বশ্সিন্ প্রদেশে 
সহোৎপদ্চন্তে তত্র পশুকামং যাজয়েৎ। প্রশংসতি--“এতদ্বৈ পশুনাং রূপং রূপেণৈবাশ্ধৈ 
পপুনব রুদ্ধে” (সং কাণ ৬ প্র* ১ অ*৬) ইতি। ফলমাহ--“পশুমানেব ভবতি” ( সং 
কাণ ৬ প্র* ১ অ" ৬৩) ইতি। বিধত্তে_“নিখতিগৃহীতে দেবযজনে যাজয়েছ্বং কাময়েত 
নিখ'ত্যাহস্ত যজ্ঞং গ্রাহয়েয়তি'। (সং কাণ ৬ প্র" ১০৬) ইতি। নিখ্ধতির্যজ্ঞবিঘাতী 
রাক্ষলঃ। লক্ষণমাহ_-“এতদ্বৈ নিখ।তিগৃহহীতং দেবযজনং যৎসদৃশ্তে সত্যা খক্ষং” ( সং" 
কাণ ৬ প্র ১ অণ ৬) ইতি। নিষম্লোক্নতত্বরাহিত্যেন সদৃশ্তাঃ সত্যা ভূমেঃ সম্বন্ধি যদৃক্ষং 
তৃণাদিশৃস্তং স্থানং তর্িখতিগৃহীতং ॥ কামিতার্থসিদ্ধিমাহ --“নিখ্ত্যেবান্ত যজ্ঞং গ্রীহয়তি” 

(সং কা* ৬ প্র“ ২ অণ৬) ইতি। বিধত্তে-_্ব্যাবৃত্তে দেবযজনে যাজয়েদ্যাবুৎকামং 
যং পাত্রে বা তয্লে বা মীমাংসেরন্” ( সং” কাণ ৬ প্রণ ২ অণ ৬) ইতি॥ পাত্রোপ- 
লক্ষিতে সহপঙ্ক্তিভোজনে তল্লে।পলক্ষিতে বিবাহে বা বন্ধুমিত্রাদয়ো যং পুরুষমুদ্দিশ্ত মীমাংসেরন্ 
সন্দিহীরন্ স পুরুষঃ সন্দেহ হেতোরপবাদাদেঃ পাপ্মনো ব্যাবৃত্তিং কাময়তে তং ব্যাবৃত্বে যাজয়েৎ। 
ব্যাবৃত্তন্ত লক্ষণমাহ-__পপ্রাচীনমাহবনীয়়াৎ প্রবণং স্তাৎপ্রভীচীনং গারহৃপত্যাদেততৈ ব্যাবৃত্বং 

দেবযজনং/ (সং কাণ ৬ প্র“ ২ অত ৬) ইতি। উভয়তং প্রবণং নিম্নং ॥ ফলনিদ্ধিমাহ-_- 

“বি পাপানা ভ্রাতৃব্যেণা্বর্ততে নৈনং পাত্রে ন তন্নে মীমাংসন্তে” (সং কা ৬ প্র ২ 

অণ৬) ইতি। পাপক্ূপেন বৈরিণী ব্যাবর্ততে বিষুজ্যতে ততো! ন সন্দিহতে ॥ বিধর্তে__ 
“কার্যে দেবযজনেষাজয়েুতিকা মং” (সং, কান ৬ প্রৎ ২ অণ৬ ) ইতি। কার্যে মৃচ্ছিলা- 

দিতিরুত্নতীকরণীয়ে ॥ প্রশংসতি-_“কার্য্যো বৈ পুরুষঃ৮ (সং কাণ ৬ প্রণ ২ অৎ ৬) ইতি। 
উপনয়নাদিসংস্ক/রৈরুন্নতীকরণীয়ঃ পুরুষস্ততস্তন্তেদং যোগ্যং ॥ ফলসিদ্ধিং দর্শয়তি-_“ভবত্যেব+” - 
(সংখ কা ৬ প্র“ ১ অণ ৬) ইতি। অরশ্বধ্যং প্রাপ্তোত্যেব। তদেতৎ সর্বং 
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ধা তে অগ্নেইযাশয়া রজাশয়েত্যনেনমস্ত্ররে সাধ্যয়োঃ প্রাতঃকালীনসায়ংকালীনোপ- 

সদোর্শধ্যে কর্তবাং ॥ 

অত্র বিনিয়োগসংও | 

“অংশুরাপ্যায়য়েখসোমসেষ্টা প্রস্তরনিহ্ছবঃ। অগ্নে পুর্বাগ্িমামন্ত্য যা তে মার্জয়তে তথা ॥ ১।॥ 

ব্রতং চ তেন কুরুতে যা তে ক্র্যপসদামমী । আজ্যহোমা অয়্াশেতি রজেতি চ হরেতি চ॥ ২॥ 

ত্রিবিধো মন্ত্রভেদঃ ্যামন্ত্রাঃ সণ্েহ ঈরিতাঃ ॥ ৩1৮ 

অথ মীমাঁংস!। 

পঞ্চমাধ্যাযস্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং--“আবৃত্তিরপসৎস্বেষা সঙ্ঘন্তৈকৈকগাহথ বা। ত্রিরধ্যাক়ং 

পঠেত্যাদাবিব ভ্তাৎ সমুদ্বাগা ॥ প্রথমা মধ্যমাইস্ত্েতি প্রাককৃতক্রমসিন্ধয়ে। একৈকন্ত! 

দ্বিত্যাসে যট্সংখ্যাংপি প্রসিধ্যতি” ইতি ॥ অগ্ৌ শ্রয়তে_“যড়পসদঃ” ইতি। তত্র 

চোদকপ্রাপ্ডানাং তিস্থণামুপসদাং পূর্ববন্তাযেনাইবৃত্তা ষট্সংখ্যা সম্পদনীয়া।. যথ৷ পূর্ববাধিকরণে 

প্রযাজেষু সঙ্ঘাবৃত্যেকাদশসংখ্যা সম্পাদিতা তথ্বদত্রাপি সাইবৃত্তি্দগুকলিতবৎ লমুদায়ন্ত যুক্ত । 

যথা দণ্ডেন তূপ্রদেশং সংমিমানঃ পুরুষ আমুলাগ্রং কতদণ্ড পুনঃপুনঃ পাতয়তি, ন তু দওস্ত 

প্রত্যবয়বং পৃথগাবৃত্তিং করোতি। যথা বা ত্রিবারং রুদ্রাধ্যায়ং জপতীত্যত্র কথন এবাধ্যায় 

আবর্ত্যতে ন ত্বধায়ৈকদেশ একৈকোহ্নুবাৰঃ পৃথগেব ত্রিঃ পঠ্যতে তথ! তিন্থণামুপসদাং সমুদয় 

আবর্তনীয় ইতি চেন্সৈবং। প্রারকতক্রমবাধপ্রসঙ্গাৎ। গ্রকতৌ। হি দীক্ষানত্তরভাবিনি দিনে 

হোতব্যা প্রথমোপসৎ। তত উর্থাদিনে দ্বিতীয়া। ততোহপৃযৃদ্ধ'দিনে তৃতীয়া। তা এতাঃ 

সন্কদনুষ্ঠায় পুনরুপরিতনদিনেঘনুীয়স্তে চেৎ পুনরমৃঠীয়মানায়াঃ প্রথমায়াঃ প্রথমাত্বমপৈতি 

চতুর্থীতমায়াতি। তন্মাৎ গ্রারুতক্রমসিদ্ধয়ে প্রথমাং দ্বিরভ্যন্ত ততে! দ্বিতীয়াং দ্বিরভ্যন্তেত্যেবং 

বস্থানবৃদ্ধা। তাঁসামাবৃত্তিঃ কাধ্যা। ন চাধ্যায়ৃষটান্তে। যুক্তঃ। অনুবাকসমূদধায়স্তৈবা ধ্যামত্াত্র- 

্তৈব চাঁংবৃত্তিবিধানাৎ। ন ত্বিহ -সমুদ্রায়স্তোপসত্বমস্তি। তন্মাৎ প্রত্যেকমুপসদাবর্তনীয় । 

অনেন স্তায়েন দ্বাদশাহীনস্তেত্যত্রেকৈকোপসচ্চতুর্ববারমাবর্তনীয়া । 

তৃতীয়াধ্যায়ন্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতঃ--“তিত্র এব হি সাহ্ছে স্থ্যরহীনে দ্বাদশেত্যাদঃ। 

জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশত্বমথ বাইহর্গণে ভবেৎ॥ অস্ত প্রকরণাদাগ্ো নাহীনত্বং বিরুধ্যতে। 

প্রকৃতিত্বান্ন কেনাঁপি হীনোহতোহত্র বিকল্পযতাং॥ সাহ্বাত্তিন্নাংহীনসংজ্ঞা বূটেষাহহর্গণে 

ভবেৎ। হত্তীশ্রত্যা ঘাদশত্বং প্রক্রিয়াতোহপরুম্যতাং” ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রায়তে-_. 

“তিত্র এব সাকন্তোপসদো ঘাদশাহীনস্ত” ইতি। একেনাহ। নিষ্পাগ্ত্বাৎ সাহে। জ্যেতিষ্টোমঃ। 

দীক্ষাদিবসানুর্ঘং সোমাভিযবদিবসাৎ পুর্ববং কর্তব্য হৌম। উপসদঃ। -তাসাং ছ্বাদশত্বং প্রকরণ- 

বলাজ্ঞ্যোতিষ্টোমে নিবিশতে। অহীনশবন্ত তন্মি্নবকল্গ্যতে। জ্যোতিষ্টোমন্ত নাখলসোম- 

যাগগ্রকৃতিত্বেন সর্বেষানঙ্গানাং তজ্রোপদেশে সতি তছপদেশবিকলবিকৃতীনামিব হীনত্বাভাবাঁৎ। 

অতে। দবাদশস্বতরিত্বয়োর্বিকল্প ইতি প্রাণে জম -আবৃত্তঃ সোমযাগরূপো ঘিরান্রজিগাজাদি- 

রহগর্ণঃ। তন্ি্সহীনশবে কঃ । যৌগিকত্ে তু ন হীন ইতি বিগৃহ সদাসে কৃতে সত্যবজ্ঞাদি- 

রুঝ-যুর্বোদ---1৫ 
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শববদাহাদাতঃ ম্তাৎ। মধ্যোদাত্্বায়াতে। রূটিশচ বিগ্রহনিরপেক্ষতাচ্ছীস্বুদ্ধিহেতূঃ | 
অতো জ্যোতিষ্টোমবাচিনঃ সাহুশব্বাদভিন্রেয়মহীনসংজ্ঞা জ্যোতিষ্টোমাত্তিনমহর্গণমভিধত্তে | তশ্দিয়- 
হ্র্গণে যঠীশ্রুত্যা তহ্ক্তং ছবাদশত্বং নিবেশ্ততে । তৎসিদ্ধয়ে প্রকরণাদিদমপনেতব্যং। 

তৃতীয়াধ্যায়ন্ত সপ্তমপাে চিন্তিতং_-"মুখ্যার্থা সৌমিকী বেদিরুভয়ার্থোত মুখ্যগা ৷ চিকীধি- 
তত্বানুখ্যন্ত বেস্তাং তৎকৃতিসম্ভবাৎ ॥ মুখ্যপৌফল্যহেতুত্বাত্দঙ্গং চিকীধিতং | মুখ্যবত্ডেন তথেদি- 
রঙেঘপ্যুপকারিণী' ইতি ॥ দার্শিকীং বেদিং মধ্যেহস্তর্ভাব্য প্রাচীনবংশো মওপোব্বস্থিতঃ | 
ততঃ পূর্বস্তাং দিশি সদোহবিদ্ধানাদীনাং পর্য্যাপ্তো ভৃভাগবিশেষঃ। তৈঃ সদঃপ্রভৃতিভিঃ সহ 
মৌমিকী বেদিরিত্যুচ্যতে ৷ সেয়ং মুখ্যস্ত সোমযাগন্তৈবোপকারং করোতি, ন ত্বমুখ্যানামী- 
ঘোমীয়াগ্ঙ্গানাং। কুতঃ। মুখ্যস্ত চিকীর্ষিতত্বাৎ। ন চাঙ্গান্তপি চিকীধিতানীতি বাচ্যং। 

চিকীর্যাম্বরপহ্য বেদেনৈবাভিহিতত্বাৎ। এবং শ্রয়তে-_““ষটত্রিংশৎপ্রক্রম1! প্রাচী চতুর্বিংশ- 
তিরগ্রেণ ত্রিংশজ্জঘনেনেতি শক্ষ্যামছে” ইতি । অস্তায়দর্থ:_ শয়মাণেনানেন দৈর্যাপ্রমাণেন 

তির্ধ্যক্প্রমাণেন চ প্রমিতে ভূভাগে ফলহেতুং মোমযাগং করুঁং শক্ষ্যামহ- ইতি নিশ্চিত্য 
তত্তঘৈব কুরয্যাদিতি। নেয়ং চিকীর্য! মুখ্যবিষয়া। ইতি শক্ষ্যামহ ইতি পরিমাণত্ত শক্তে- 
শ্োপন্যাসাৎ। অঙ্গানাং তু পশূনামিষ্টানাং চ সদৌহবির্ধীনাদিমণ্পনিরপেক্ষাণাং যথোক্ত- 
পরিমাণমস্তরেণাপ্যনুষ্ট।তুং শক্যত্বাৎ স উপন্তাসন্তত্র নিরর্৫থকঃ। সোমস্ত ত্বনুষ্ঠানং যথোক্ত- 

বেগ্ভামেব সম্ভবতি ন ত্বত্তাত্র। তন্মাৎ সা বেদিমুখ্যস্তৈবোপকরোতীতি প্রাপ্তে ূমঃ--ইয়তি 
শক্ষ্যামহ ইত্যত্র সাঁ্গগ্রধানানুষ্ঠানে শক্তিরুক্তা। তাদুশস্তৈব ফলং প্রতি পুফলহেতুদত্বাৎ। 
অতে। মৃখ্যাঙ্গয়োশ্চিকীর্ধায়াস্তল্যত্বাদেদিরুভয়ার্থা। ন চাত্র বপনাদিসাম্যং শঙ্কণীয়ং। দৃষ্টো- 

পযোগাভাবস্ত তত্রোক্ত্বাৎ। ইহ তু হবিরাসাদনাদির্ঘ& উপযোগঃ। স চ মুখ্যাঙ্গয়োঃ 
লম ইত্যুভয়ার্ঘতবং । 

ষ্টাধ্যায়স্তাষ্টমপাদে চিত্তিতং--"অন্ঠাভাবেইন্যভাবেইপি পয়োভক্ষাদয়োহগ্রিমঃ। নিমিত্তে 

মত্যানুষ্ঠানান্নিয়মাদৃষ্টতৌইস্তিম£ ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শয়তে-_“পয়ো৷ ব্রাঙ্গণন্ত ব্রতং” ইতি। 
তদেতদসত্যন্তশ্মিন্ভক্ষ্যে কর্তব্ং। কুতঃ। অগ্ঠাভাবস্ত নিমিত্তত্বাৎ। নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিক- 
স্ঠাবশ্তানুষ্ঠেরত্বাদিতি চেন্মৈবং | ন হাত্রান্তাভাবে নিমিত্তত্বেন শ্রুতঃ। তন্মাৎ সত্যপ্যন্তশ্মিন ভক্ষযে 
নিয়মাদৃষ্টায় পয় এব ভক্ষয়েখ। তত্রৈবান্তচ্চিস্তিতং-_“অজীমিসম্তভবে কার্য ব্রতং নো বাহগ্রিমে। 
বিধেঃ। রোগোৎপত্তা গ্রধানন্ত বিরোধান্ন পয়োব্রতং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুয়তে--“ন্মধ্যন্দিনে 
মধ্যয়াত্রে ব্রতং ব্রতয়তি” ইতি। তত্র যন্তাজীণিঃ সন্তাবিতা তেনাপি বিহিতত্বাৎ পয়ো ব্রতয়িত- 
্যমেবেতি চেন্সৈবং। প্রধানানুষ্ঠানবিস্গ্রসঙ্গীৎ। তপ্মাতধাবিধবেলায়াং পয়ো বর্জর্দেৎ। 
অত্র সর্ব্বাণি যজ,ংহ্যেবেতি নান্তি চ্ছন্দঃ॥ (১ অষ্টক--২ প্রপাঠক--১১ অনুযাক )1 

ইতি 'শ্রীমৎসায়ণীচার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে 

কষ্ণযনু্ষ্েদীয়তৈত্তিরি়সংহিতাভাঙ্যে প্রথমকাণ্ডে 
দ্বিতীয়প্রপাঠক একাদশোহমুবাকঃ ॥ ১১ ॥ 

রা 

রঃ 
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 দ্রশম অন্ুবাকে আতিথ্যে্টি-সম্পাদনের ক্রম-পন্ধতি উল্লিখিত হইল । তাহাতে প্রাগ্ংশশালায় 
সোম স্থাপিত হইয়াছে। সেই সোমের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেই যজ্ঞের বিশ্নকারী 
অস্থরগণকে প্রথমে বিতাড়িত করিতে হইবে। সেই অন্ুরগণকে বিজয়ের নিমিত্ত উপসম্ব- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয়। একাদশ অন্ুবাকে সেই উপসদ-যজ্ঞের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে । 
উপসদেষ্টির প্রীরস্তেই অতিথি সোমের বন্ধনোপদ্রব-পরিহার-কল্পে আপ্যায়না্দি উপচার কর্তব্য। 

একাদশ কণ্তিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আলোচনাক়্ প্রথমে আমর! ভাব্যকারের 

মন্তব্য প্রদান করিতেছি। মন্ত্রদুইটা সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত । ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের 

অর্থ-_অংগু বলিতে নুস্ধন অবয়ব বুঝায়। হে সোমদেব! তোমার যে অংগ শু হইতেছে 

এবং যে অংশ্ত পরিক্ষীণ হইয়াছে, তোমার সেই সকল অংশ্ত বা অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। 

কি জন্ত? ইন্দ্রের পরিতৃপ্বির জন্ত। কিরূপ ইন্দ্র? মুখ্য বা শোভন সোমরূপ ধন যিনি অবগত 

আছেন অথব| বিজ্ঞাপিত করেন, সেইরূপ একধনবিৎ। হে সোম! তোমার নিমিত্ত-. 

ভোমাকে পান করিবার নিমিত্ত--ইন্্র তোমাকে অভিবৃদ্ধ করেন। তুমিও ইন্দ্রের নিমিত্ত বার্ধত 

হও। সখিভৃত খত্বিকদিগকে ধনদাঁনে এবং মেধার দ্বারা প্রবর্দিত কর। হে সোমদেব ! 

তোমার শুভ হউক। তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব-ক্রিয়ার শেষ দিন প্রাপ্ত হই 
আতিথ্েষ্টির প্রন্তর এবং বহি অগ্নিতে স্থাপন বিধি-বিরুদ্ধ ; কিন্তু সেই প্রস্তর বেদির 

দক্ষিণার্দে স্থাপন করিয়া, তছৃপরি দক্গিণহস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়৷ এবং বামহস্ত নিয়দিকে 

( উপুড় করিয়া) স্থাপনাস্তর নমস্কার দ্বারা মোমের পরিচর্যা করিতে করিতে খত্বিক্গণ দ্বিতীয় মন্ত্র 
উচ্চারণ করিবেন। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা! এই,_এষ্ট, শবে ইচ্ছাবস্ত 
াবাপৃথিব্যভিমানী দেবতাকে বুঝায়। দয়ালু বলিয়া সেই দেবতা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। 
হে তাদৃশ দেবত! ! তুমি যজ্ঞবাদী আমাদিগকে অমৃতসদৃশ যজ্ঞ প্রকষ্টরূপে প্রদান কর। 
কি জন্ত? ধনের নিমিত্ত । আর অন্নের নিমিত্ত । এবং “ভগায়। অর্থাৎ এর্বরধ্যাদি ষড়গুণের 
জন্য । ছ্যলোক অভিমানী দেবত| নমস্কার প্রাপ্ত হউন ।” * 

* শুক্লবজুর্বেদে এই মন্তদ্ধয পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যকার মহীধর যে অর্থ নিষ্পর 
করিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ) যথা,- 

“হে সোমদেব! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। 
চিরাবস্থানহেতু সোমবল্পরীর যে যে অংশ শুফ ও ম্লান হইয়াছে, তু অংশ এই মন্্-প্রভাবে 
পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক। কিরূপ ইন্দ্রের জন্য ? '“একধনবিদে”_ মুখ্য সোমন্ধপ ধন যিনি 
প্রাপ্ত হন, সেই সোম-গ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত। অথবা সোম-কগুন জন্য জলকুস্ত আনীত 
হইয়াছে, এতঘিযয় ধিনি অবগত আছেন.। সেই একধনবিৎ ইন্সের সন্ত ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন; 
এবং হে মোম। তুমিও ইন্দ্রের পানের, নিমিত্ত, সর্ববতোভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও.। উত্তয়েরই 
ঝতিবৃদ্ধি হউক-_এতন্বারা' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অপিচ। হে সোম| সখিবৎ" 
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ভাষ্যানুমোদিত যে অর্থ প্রদত্ত হইল, তাছাঁয় সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য ঘটে নাই! 
তবে আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে,গ্ন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা অন্ত, কোনও কোনও 
ক্লে সাদান্ত মতাস্তরে ঘটিয়াছে। তাস্ঘকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দেশ করিয়াছেন, 

আমাদিগের মতে সে সোম--পার্থিব সৌমলতা৷ নহে; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর 
হুচনা করিয়াছে । বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যেখানেই “সোম শবের গ্রয়োগ দেখিয়াছি, 

আমরা সেই “সোম? শবে সর্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি ; 
আর, তাহাতে সর্বত্রই মন্ত্সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। বেদমন্ত্রসমূহ যে 
একই নুরে বাঁধা--একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, আমাদিগের অর্থে তাহা! সর্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে; 
পরস্ত কোনও স্থলেই স্ুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই। “সোম” শবের আমরা যে অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছি, তাহাতে “সোম” বলিলেই--সেই হৃদয়ের অন্তনিহিত শুদ্ধসত্ব__হৃদয়ের সেই 

সপ সপ সত পপ সপ পা 

প্রীতিহেতুভূীত এই খত্বিক আমাদিগকে মেধ! দ্বারা প্রবন্ধিত কর) তোমার প্রসাদে আমি 
যেন সোমাতিষব-_ক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই। 

খত্বিক্গণ প্রস্তর হইতে আপন আঁপন হস্ত উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত উর্মমুখ 
(চিৎ) করিয়। সোমের পরিচর্যা! করিতে করিতে দ্ধিতী্প মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে 
মন্ত্রে অর্থ,_ধনসমূহ আমাদিগের অপেক্ষিত হইয়া আদিষ্ট হইয়াছে । হে সোম! তোমার 
প্রসাদদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই; অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে । কি জন্য? 
প্রেধ্যমাণ রখ প্রপ্তির নিমিত্ত অথব! প্রক্কষ্ট্ূপ অল্নের জন্য । অপিচ, খাতবাদী অগ্নিহোত্রী- 
দিগের জন্য অবশ্রস্তাবিত-ফলোপেত কর্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহার 

খতবাদী। অথবা খতবাদী অগ্রিহোত্রীদিগের জন্য অবশ্স্ভাবিতকলোপেত কর্ম সম্পাদন 
কর। যাহারা সত্য বলে, তাহীরা খতবার্দী। অথবা খতবাদী আমাদিগের কর্মফল অধিগত 

হুউক। ছ্য/বাপৃথিব্যতিমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন। তাহাদিগের অনুগ্রহে যজমান- 

গণের বিদ্ব বিদুরিত হউক । 
মন্ত্রের ভাষ্যান্ুদারী যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত ভাছে, নিয়ে তাহার একটা উদ্ধৃত 
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অমন্যাতক্তি-সামৃতকেই মনে পড়ে । এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোঁমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
গ্রহণের আবশ্তক হয় না। এখানেও পূর্বাপর সামঞ্জন্ত রক্ষাকল্পে, মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, 

মর্শাহুসারিনী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গাহুবাদে তাহা পরিৃষ্ট হইবে। বোধসৌকর্ধযার্থ তদ্ধিষয় বিশ্লেষণ 
করিতেছি। ভাঙ্ের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই ভাষ্যকারের 
সহিত আমাদেক্স মতইৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে। 

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয-_-অংশুরংশু+ পদ | “অংশ পদ ছুই বার ব্যবহ্থত হইবার 
তাৎপর্য কি? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দেশ করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র 
বলিয়াছেন,-_-“যোহংশুঃ শুধ্যতি যশ্চাংগুঃ শীয়তে স সর্বেইপ্যংগ্ডঃ। অর্থাৎ যে অংশ শুকাইয়া 

যাইতেছে এবং যে অংশ পরিক্ষীণ হইতেছে, সেই সকল 'অংশ্ুঃ বাঅংশ। মহীধর আবার অর্থ 
করিয়াছেন,--“সর্রো২প্যবয়বেো! ) চিরাবসাঁনেন যঃ সোমাবয়বো ম্লানশুক্ষশ্চ তদুভয়ং |” আমরাও 

কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে ? কিন্তু এ ছুই পদে একই সামগ্রীর ছুই বিভিন্ন অবস্থা 
হুচিত হইয়াছে । শুদ্ধসত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জন্মসহজাঁত যে সন্তাবরাজি, তাহ! উৎকর্ষা- 
তাবে পরিষশ্নান থাকে ১ অর্থাৎ, মানুষ যখন অকজ্জীনতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার স্বদয়ে 

সগ্ভাবের বিকাশ হয় না; মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অস্কুরোদগম হয় না, মানুষের 

হদয়ের অন্তনিহিত সষ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতারপ সেচনাভাবে শুক্ষ অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে । 

এই ভাব হইতে “অংগুরংশুঃ পদের অন্তর্গত ঘ্বিবিধ “অংশুঃ পদের অর্থ হইম়াছে,_--পি 
উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ববোইপি।” এখানে একটী “অংশুঃ, পদ ব্যবহারে 
যেন তৃপ্তি সাধিত হইল না; মনে হইল,__যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না; তাই এখানে সকল 
অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্য “অংশু” পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আমার হৃদয়ে জম্মাবধি 

যে সদ্বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অনুগ্রহে-_তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্! তাহা পূর্ণশক্তি- 
সম্পন্ন হউক ; অপিচ তাহার কোনও অংশই ধেন উৎকর্ষাতাবে হীনবল না থাকে । ফলতঃ, 

প্রজ্ঞানম্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হ্বদয়ে সম্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক-_-এই ভাবই এখানে 
--এই মন্ত্রে গোতিত হইতেছে। 

'আ] তুভ্যমিক্ত্ঃ প্যায়তাং__-এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যান্নমোদিত অর্থ-“ত্বদর্থমিন্জঃ আপ্যাক়তাঁং, 
ত্বাং পাতুমুৎসহতাং। আমাদের অর্থ-ত্বদ্গ্রহণায় পরমৈশ্্যযশালিনঃ ভগবান্ উদ্বুদ্ধঃ বর্তৃতাং।, 
ভাব এই যে,_-তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান উদ্বুদ্ধ হউন। হৃদয়ের সার-সামগ্রী 

শুদ্ধসন্ধ বা ভক্তিনুধা গ্রহণের জন্ত ভগবান উদ্বুদ্ধ হন কখন? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ব 
বিস্তদ্ধভাবে একৈকশরণ্য হইয়! ভগবানে স্ৃন্ত হয়। তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। মর্্ার্থ 

এই যে,_-আমার হৃদয়ের তক্তি অন্যভাবে ভগবানে স্তস্ত হউক। দ্বিতীয় মন্ত্রের রায়» 
এবং “ভগাক্+--একই ভাবগ্ধোতক। কিন্ত আমরা “ভগায়” পদে “পরমধনায়' এবং “রায়ঃ* পদে 
“নর্ধকর্মফলানি- শুদ্ধসত্বরূপাঁণীতি ভাবঃ+-_-এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 
মগ্তরের ভাব দীড়াইয়াছে এই যে,-আমি আমার সকল কর্মফল অর্থাৎ আমার জীবন- 
ব্যাপী সংকর্পানুষ্ঠান হইতে সঞ্জাত যে স্হ্ধসত্ব-_-আমার হৃদয়ের সার সামগ্রী--আমি তোমার 
পায়ে উৎসর্গ কিতেছি। বিনিময়ে, হে ভগবন্! সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন সেই মোক্ষরূপ পরদফল 
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আমাকে প্রদান করুন|” মন্ত্রে আছে--সুত্যামশীয় | ভাব্যকারের জর্থ-্বৎপ্রুসাদেনাক্ং 

সত্যামভিষব্তত্ত্রমণীয় প্রাঁপ্রবানি ।” অথব ( মহীধরের মতে )--"তবপ্রসাদাদহং সত্যাং সোম" 

ভিষবক্রিয্াং সমাগ্িদিনমণীয় প্রাপুয়াম।” উহা! হইতে আমর! বে ভার অধ্যাহার. করি, তাহা 
এই,--সৎকর্মের সুফল-রূপ যে ভগবংপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ--যতদিন তাহা আমার অধিগত 
না হয়, ততদিন পর্য্স্ত যেন নিরুদ্বেগে তোমার কার্ধ্য সম্পর করিতে সমর্থ হই ।” » র 

মন্ত্রহুইটীই উচ্চভাবগ্ভোতক। বোধসৌকর্ধ্যার্থ আমর! মন্ত্রদুইটীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 

করিয়াছি। মন্দবয়ে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। 
প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অন্তরের সন্তাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত, সঙ্ভাবে ও ভগবামে 

অভিন্নতা-প্রতিপাদন এবং মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা! ও ভগবৎসামীপ্য-লাভের আকাঙ্ষা! প্রকাশ 

পাইয়াছে। দ্বিতীর মন্ত্রে কন্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বোধন! 
বর্তমান রহিয়াছে । ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের 

তাহাই প্রধান লক্ষ্য। সেই জ্বন্তই সন্তাব__দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের 
ও জ্ঞনোন্মেষণের জন্য তাহার প্রয়াস দেখিতে পাই। 

তৃতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন "অংশে চরম প্রার্থনা প্রক।শ পাইয়াছে। নিষাম কর্মের চরম পরিণতি 
এইথানেই বিকশিত দেখিতে পাই ।"' তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ, 

তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশ|ইয়! তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই; আমার দীক্ষা, আমার 
তপঃ--লকলই যেন তোমাতে সমাপিত হয়, মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মায় আত্ম-সন্মিলন-_ 
পরমাত্মায় আত্মলীন করার আকাজ্জা এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। তীহার স্থখে 
আমার সুখ হউক, তাহার গ্রীতিতে আমার প্রীতি আস্থক)-তীহারই উদ্দেশ্য সাধিত 

ইইতেছে মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া--ইহা ভিন্ন নিষ্ফাম-কর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে 
অর কি হইতে পারে? একাদশ অনুবাকের এই তৃতী্ন মন্ত্রী নিষফাম কর্মের এই উপদেশ 

অন্তরে ধারণ করিয়া! বিকাশ পাইয়াছে,__ ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 
এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে 

না। তবে ভাব-পক্ষে আমরা যে তাঁৎপর্ধ্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসভ্ভাব পরিদৃ্ হয়। 
ভাষ্বে মন্ত্রে যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি । ভাষ্ম- 

মতে এই মন্ত্রের দ্বারা 'আহবনীষ উপস্থাপন করিতে হয়। তদনুসারে ভাষ্ঘের অর্থ হয়, _“এই 

মন্ত্রে অবান্তর দীক্ষার ক্রম পরিব্যক্ত । মন্ত্রের অর্থ,--হে ব্রতপতি অগ্নি! তুমি ব্রতের অধিপতি 
হও। একই মাত্র ব্রতের অধিপতি তুমি নও) পরস্ত অগ্নি বিশ্বের.যাবতীয়. ব্রতের পালক । 
'বুতানাং পদে তাহাই বিবক্ষিত। ব্রতাচরণকারী আমাদিগের তন্গ মানস-সঙ্কল্পে তোমাকে 
সমর্পণ করি ) আর ব্রতপীলনকারী তোমার তনু মানস-সঙ্কল্পে আমাতে স্থাপন করিতেছি। আহা 
হইলে আমর! উভয়েই সমভাবে ব্রতকারী হইব। অর্থাৎ তোমার ও আমার--উভয়ের 
সহযোগে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে। শুক্র-যভুর্কেদ-সংহিতায়, মহীধরের ও উবটের ভাস্তে, আরও 
একটু ম্পষ্টভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। মন্ত্রীর তাৎপর্য গ্রহ্ণ-পক্ষে মহীধরের.অর্থ 
নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা।--হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি! তুমি আমাদিগ্রে বর্তমান রডের 
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পাঁপক হঙ। তথাবিধ ব্রত-পালক তোমার যে তনু বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক। 
আর আমার যে তনু বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেন্ধপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রত- 
পালক অগ্নি! অনুষ্ঠিতব্য কর্-সমূহ অগ্নির এবং ফজমানের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ ব্রত- 
সমূহে যেমন সুরমার আদর, তেমনি তোমারও আদর হউক ।, ভাষ্যের অন্ুবর্তী একটী ইংরাজী 
অন্নুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। নিয়ে সেই ইংরাজী অনুবাদটা উদ্ধত করিতেছি ) যথা, 
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ফলতঃ, ভাষ্যকারের মতে যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্রির শরীরের সহিত আপনার শরীর 

বিনিময় এবং আহ্বনীক্ অগ্নিতে সমিধ অপণ করিতেছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত “যা, পদ 

বহুভাবগ্ঠোতক। “যা তনুঃ, পদে “যাবতীয় আকৃতি” অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
ভগবানের আকৃতির বা রুপের অস্ত নাই। তাহার বিভূতি_তীহার রূপ যেমন অনস্ত, 

তাহার আক্ৃতিও সেইরূপ অনস্ত অসীম। “যা তব তনুরিয়ং সা মফ্রি* মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য 
এই বলিয়া মনে হয়,--তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমায় অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের 

সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর “যো মম তনুরেষাং সা 
ত্বয়ি অংশের ভাব এই যে, আমার এই পঞ্চভূতাত্বক দেহের স্থূল হৃক্ম যাবতীয় অংশ যে 
ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক 
হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মুল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই 
যে পরম স্ুখ_-এস্থলে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মুল লক্যও__সেই 
আত্মায় আস্ম-সন্মিলন। 

উপসংহারে অগ্নিকে 'ত্রতপাঁ* “ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ণমাত্রেই ব্রতপধ্যায়ভুক্ত। জ্ঞান--সে 
পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানাগ্রিকে “ব্রতপা+ ও ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিয়া সক্বোধন করা হয়। 

স্বরূপ জ্ঞান না জম্মিলে কোন্টা সৎকর্্শ কোন্টী অসৎবর্শ--তাহা কিরূপে চিনিতে 
পারিব? অনেক সময় আমরা যাহাকে সংকর বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের 

প্রীতিসাধক বলিয়৷ জ্ঞান করি, তাহ! হয় তো! ভ্রাস্তি-বিমিশ্র কলুধিত হইতে পারে। 
অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সংকর অসৎকর্ণা নির্বাচন কঠিন হইয়া উঠে। 
ত্রাস্তিবশে আমরা অনেক সময় অনেক কর্্কে সৎকর্ম বলিয়া মনে করি বটে? কিন্তু প্রস্কিত- 
পক্ষে তাহা সৎকর্দদ নহে। অগ্নিদেষ অর্থাৎ জ্ঞানাগ্রিই তাহা পরীক্ষা! করিতে সমর্থ, আবর্জনা- 
রাশি ভ্বীূত ফন্িতে তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই পরীক্ষানলে দদ্বীতূত করিয়া কর্ধের ওজ্ল্য- 
লম্পাদন' করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিদেবকে--খস্তরস্থিত জ্টানবহিকে "ত্রতপা!, ইজি 
প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 

চতুর্থ মঞ্ত্রের সহিত তৃতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করি। ' পুর্ব নন্তে আত্মাসি ক্মাঙ- 
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সম্সিলনের আকাঙ্গা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, এই মন্ত্রে সেই আত্মসন্মিলনের অস্তরায়মূলক 
শত্রনাশের প্রার্থনা! বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । অস্তঃশক্রর বিনাশ ভিন্ন, হৃদয়ের নির্শলতা ভি, 

_আত্মায় আত্মস্মিলন সম্ভবপর হয় কি? মন্ত্রে তাই প্রার্থন! হইয়াছে, হে ভগবন্! আপনার 
তমোভাবের দ্বারা আমাদের অন্তঃশক্র নাশ করুন৷ প্রথমে তমোভাবে শত্রনাশ করিয়া সত্বভাবে 

হদয়ে আবিভূতি হউন। মন্ত্রের অন্তর্গত “কুদ্রিয়া” পদে সেই তমোভাবে শষ্টিনাশের বিষয় 

হুচিত হুইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপতাবেই মন্তার্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা! হয়, ইহাই 
আমাদিগের সিদ্ধান্ত। | 

এই অম্গবাকের শেষ মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,-- 

দেবগণ কতক পরাজিত হইলে, অন্থরগণ তপস্তা আরম্ত করে ) ফলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের 
তিনটা পুর নির্শিত হয়-_পৃথিবীতে লৌহমর়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। 
তখন, সেই তিনটা .পুর দগ্ধ করিবার জন্য, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। 

উপসন্দেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করেন, তখন তাহার 
ত্রিবিধ-_লৌহুময়, রজতময় ও হিরগয়__দেহ উৎপন্ন হ্য়। অস্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ 
শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারস্তে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত আখার়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কপ্তিকার মন্ত্রমূছের যে অর্থ নিফাশন 
করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় 
মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্কিতে স্বর্ণ রৌপ্য লোহ-_-সকলই 
দশ্বীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিতি করে, 
অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ ব। উত্তপ্ত করা হয়, তখন অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পন! 
করা যায়; রজতদগ্ককালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর 

পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দ্ধ করে এবং ত্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন 
তাহাকে অগ্নির হিরঞঝয় শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে 'অয্বাশয়”, 
'রজাশয়া এবং “হরাশয়াঁ পদে যথাক্রমে “লৌহ্ময়ী', “রজতময়ী' এবং “হিরপ্নয়ী” অর্থের 
পরিকল্পনা। যখন অন্রগণের পুরীত্রয় অগ্নিদঞ্ধ হুইয়া ' ভন্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে 
অন্ুরগণ “কাটকাট” প্রভৃতিরপ যে উগ্র ও ত্বেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, 
তখন তাহার সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহার! হতোদ্গম 

এবং নির্ববাক হইয়া বিনষ্ট হয়। ভাস্তে মন্ত্রে এইরূপ ভাব পরিশ্ুট। অগ্নি দেবগণের এই 
উপকার সাধন করেন বলিয়! দেবগণ “স্বাহা” মঙ্জের দ্বার! তাহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করেন। 
ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত “উগ্রং বচঃ, এবং “ত্ব্ষং বচঃ, বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা 
এই/-_-অস্থরগণ কর্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া 
পড়েন। তখন তীহাদদের প্রতি অস্গরগণ শ্লেষপুর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই উগ্রং 
৮) আর দেববীরগণের সন্তাপজনন জন্য, 'বীরগণকে হত্যা করিয়াছি” প্রভৃতি রূপে যে 

বাক্য অন্গ্রগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহাই “ত্বেষং বচ+---“অশনায়াপিপাসে হ ৰা উগ্র বচ 
এনশ্চ বৈ বীরহত্যং চ দ্ববেষং বচঃ।” 
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এই ভাবে ভাম্মকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কীশণা করিয়াছেন, ভাম্ত-পাঠেই তাহা অবগত 
হইবেন। ভাষ্ সহজকোধ্য ) রাহুল্যভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম । ভাব্যান্থ- 
সরণে মন্ত্রের যে ইংরাজী অস্থ্বাদ প্রচলিত আছে, নিঙ্গে তাহাও উদ্ধত করিতেছি ; যথা,-- 
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যাহা হউক, আমরা এ লকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্ত্রের সহিত কোনও উপাখ্যান 

বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,-মন্ত্রটা সরল প্রার্থনা, 

মূলক এবং উচ্চ-ভাবগ্তোতক। মন্ত্রের অন্তর্গত “অয়াশয়া “রজাশয়া ও “হরাশয়া পদত্রয়ে 

আমর ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্বরজন্তমো-রূপে 

ভগবান ্ৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাঁবই পরিব্যস্ত বলিয়! মনে হয়। 

সন্বরজন্তমঃ ত্রিবিধ শ্চি দ্বাপ্পা! ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,__আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ 

পাইয়াছে। শক্র বহুবিধ) নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হ্য়। যাহাদিগকে 

তমোভাবে সংহাঁর কব! সস্ভবপর, তাহারা দেই তমৌভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়) আবার 

যাহাদের প্রতি সত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্তক, তাহাদের সংহাঁর-সাধণে সেই 

শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা প্রী ত্রিবিধ ভাবকেই শক্র-সংহারক-রূপে 

পরিকল্পনা করিয়াছি । ভগবানের “অগ্াশয়া”, রজাশয়া” ও “হরাশ্া/--এই ব্রিবিধ শরীর 

হইতে আমর! যথাক্রমে তাহার তমঃ, রজঃ ও সত্ব ভাব উপলব্ধি করি ॥ 

'উগ্রং বচ£১ আর “তং বচঃ, পদসমূহ্র ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা 

হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,__মানুষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদির দ্বারা অভিভূত হয়, 

কাঁম-ক্রোধাদি আপিয়া যখন তাহার হৃদয় অধিকাত্র করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান 

লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার মুখ হইতে অন্যায় অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থকে । 

তখনই “মার্ মার “কাটু কাট্” প্রভৃতি হিংসাক্রোধাপি-বিজুস্তিত পৌরুষবচন প্রযুক্ত হয়। 

এই ভাঁব হইতে যথাক্রমে “ত্বেষং বচঃ” অর্থ “কামক্রোধাদীনাং হুদয়াভিভবকারিণীং শক্তিঃ এবং 

'উগ্রং বচঃ, অর্থে ণহিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপনস্বকপব্যগ্রকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 

ভগবানে স্ন্তচিত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ 

অস্তঃশক্রর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্ঠক হয়। মোক্ষলাভেচ্ছু সাধকের প্রার্থনা 

সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,হে তগবন্। 

কৃষঃ-যুর্ধ্বেদ--৭৬ 



৬০২ যকুর্বেবদ-সংহিতা । [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অক । 

'আপনি সত্বরজন্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবিভূ্ত হুইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শক্রগণকে বিনাশ 
ফরুন/ আমার সাধনা সিদ্ধ হউক | আমাদের মনে হর, এইরূপ ভাবই মন্ত্রসমূহের 
অন্তনিহিত রহিয়ীছে। ( ১অষ্টক-_২প্রপাঠক-_-১১অনুবাক )। 

দ্বাদশ মন্ত্রঃ । 

( প্রথমঃ অঙ্টকঃ| দ্বিতীয়: প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোইমবাকঃ।) 

] | | 
(১) বিভাষনী মেহমি তিক্তায়নী মেহস্যবতাম্মা 

| 
নাথিতমবতাম্মা ব্যথিতং | 

ূ | | | 
(২) বিদেরগির্নতো! নামাগ্নে অঙ্গিরো যোহম্তাং পৃথিব্যামস্থায়ুষা 

| 
নাম্মেহি যতেহনাধষটং নাম যজ্জিয়ং তেন ত্বাইদধে। 

| | | | 
(৩) অগ্নে অঙ্গিরো যে! দ্বিতীয়স্াং তৃতীয়স্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষ! 

| | | 
মান্সেহি যত্তেনারৃষ্টং নাম যজ্জিয়ং তেন ত্বাহদধে । 

| | 
(8) সি৬হীরসি মহিষীরনি | 

[ | | 1 

(৫) উরু প্রথম্বোর তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাঁং গ্রবাহসি 

| | 
দেবেভ্যঃং শুদ্ধ দেবেভ্যঃ শুভ্তন্য ॥ 



২ প্রপাঠক, ১২ অনুবাক।] কৃষ-যজূর্ষেরবদ-মন্ত্র ৬০৩ 

| | | | 
(৬) ইন্দ্রঘোষস্্। বহ্থতিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজ্পবাত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ 

| [ |. 
পাতু প্রচেতান্ত্া রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু 

| | 
বিশ্বকর্মা ত্বাহদিত্যৈরভ্তরতঃ পাতু। 

| | | 
(৭) সিহীরসি সপরদাহী স্বাহা সি/হীরসি হপ্রজীবনি, স্বাহা 

| | 
সি“ হীঃ অসি রাষস্পোষবনিঃ স্বাহ। দি রিবন স্বাহা! 

| | 
দি৬হীরস্তা। বহু দেবান্দেবয়তে টপ স্বাহা। 

| ণ | 

(৮) ভূতেত্যন্ত্রা। (৯) বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃ্হ। 

| | | | 

(১০) ফ্রবক্ষিদস্থন্তরিক্ষং দহ । (১১) অদ্যুতক্ষিদদি দিবং দৃ্হ। 

| 
(১২) অগ্রে্ডন্মাস্তগ্নেই পুরীষমসি ॥ ১২ ॥ 

রর ১৪ 
০ 

অথ পদপাঠঃ। 

| | | ] 
(১) বিশ্তারনীতি বিত্ব---অয়নী | মে। অসি। তিক্তারনীতি তিক্ত--অয়নী ॥ 

| | 
মে। অসি। অবতাধ। মা ৮ অবতাৎ। না বি 



৬০৪ বজুর্ষেদ-সংহিতা | . [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক ॥ 
] | | 

ডি) নিনে। আহি সঞ্ঃ। সান অয়ে। জনি) ২1 গডান। 

| | | | 
ৃথিব্যাম্। অসি। আয়ুষা। নায়।। এতি। ইহি। যং। তে। 

] | | | | | 
অনাধইমিতানা-_ম্। নাম। যঞ্িযম্। তেন । ্া। এতি। দধে। 

| | | | 
(৩) অগ্নে। অঙ্গিরঃ। যঃ। বিদিরিসানি। রর ৃথিব্যাদ্। অপি ॥ 

| | | | ৃ 
আয়ুষ] | নায়া। এতি। ইহি। যদ্খ। তে। অনাধইমিত্যনা-ইস্। 

| | | | 
নাম। 951 তেন। টা এতি। দধে। 

গছ আআ 

(৪) সি৬হীঃ | অনি। মহিষীঃ। অসি। 
ওর হাটি, ওযা, ওরা 

| | 
€৫) উরু। প্রথম্ব। উরু, ত্ে। যজ্ঞপতিরিতি বিতর | প্রথতাম্। না 

হিজিহহেছি পাছে গ্রারতটি হযছহী গত ০ গর ছে আস গু খর পট 

অসি। দেবেভ্য। শ্ধন্ব। দেবেভ্যঃ। শুভ্তস্ব। 

| | 
(৬) ইন্দ্রঘোষ + নিন ত্বা। বস্ৃভিরিতি বন্ত্র-_ভিঃ। পুরস্তাৎ। পাতু। 

|] | | 
মনোজব! ইতি মন: জবাঁঃ। ত্বা। পিতৃভিরিতি পিত_ভিঃ। দক্ষিণতঃ | 

| 
পাহু। গ্রচেতা টিটি বাপ ্া। রঃ পশ্চাৎ। গাতু।. 

মিশবকর্পেতি বিশ্ব--্া। ্বা। আদিত্য । উত্তরত রত । পাতু॥ 



২ প্রুপাঠক, ১২ অন্বাক। ] কৃষ্ণ যজুর্বেবেদ-মন্তর | ৬৯৫ 

] | 
(৭) সিচহীঃ। অসি। সপত্বসাহথীতি লপস্ব__সাহী। ত্বাহা। দি্হীঃ । অনি 

খরার আছ গা জা ওয় গার উট ওহ 

| ] 
প্রজাবনিরিতি ন্বপ্রজা--বনিঃ। স্বাহা। সি্হীঃ ৃ  ৷ অসি। 

1 ] 
স্বায়ম্পে(ষবনিরিতি রায়ষ্পোষ--বনিঃ। স্বাহা। সি্হীঃ । অসি? 

ৃ | ] |. 
আদিত্যবনিরিত্যাদিত্য--বনিঃ। স্বাহা ৷ সিচহীঃ। অসি। এতি। বহ॥ 

| 
দেবান্। দেবয়ত ইতি দেব--য়তে। যজমানায়। স্বাহা]। 

| | 
(৮) ১2 | রী (৯) নারি বিব-_াযু। অনি। গৃথিবীং। | দৃ্হ ॥ 

| 
(১০) ফর্বঙ্ষিণিতি ধ্রব-_ক্ষিৎ। উনি অন্তরিক্ম। দৃ/হ। 

বা ০ 

| | 
(১১) অফ্যুতক্ষিদিতাচ্যুত-_ক্ষিৎ। অসি। দিবম্। দৃ৮হ। 

| 
(১২) অগ্নেঃ। ভন্ম। অসি। অগ্নেঃ। পুরীযম। অসি ॥১২॥ 

এহরারটি প্রতি ০ শ্যাউ 

ঁ খাঁ 
সঃ 

মন্্বাহুসারিণী ব্যাথ্যা । 

৯1 (ক) হে শুদ্ধপতাঙ্গীভূতে তক্তিরূপিণি দেবি ! ত্বং “মে” ( মমান্গ্রহার্থং, মৎসন্ক্কে 

ইতি যাবৎ) ববিত্তায়নী” (দারিদ্র্যহঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যদ্ধা-_শ্রেঠধনানানাধারস্বরূপা! 
ইতি ভাবঃ) 'অপি' (ভব্সি)। অতঃ মাং পরমধনং মৌক্ষং চ দেহি। 

(খ) পুনঃ ত্বং, হে শুদ্ধসত্বার্গীভৃতে ভক্তিকূপিণি দেবি! “মে” (মমান্গ্রহার্থং, 
মৎসন্বন্ধে ইতি যাবৎ) “তিক্তায়নী” ( পাপতাপনাশিনী, যথঘা-_পাপসস্তপ্তানাং আশ্রয়দ্ৃতা ইতি 

ভাবঃ ) “অনি” (ভবসি)। অতঃ পাপাৎ মাং রক্ষ। 

(গ) অতঃ ত্বং "মা (মাং) 'নাথিত (দারিদ্রযছেঃখাৎ্, যন্ধা--পাপপ্রভাবাণ ) 
দঅব্তাৎ (রক্ষ, পাহি ইতি ভাঁবঃ)। -অতঃ যেনাহং পাপেনানভিডুতঃ ভবামি তত বুরু। 



৬০৬ যজুর্ষ্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথষ অক ॥ 

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে ভক্কিত্বরূপিণি দেবি! ত্বং “ব্যথিতং” ( পাপতয়াৎ, 
প্রলোতনাদিনিতাৎ পদশ্খলনাচ্চ, বন্ধ _পাপসন্মোহাৎ ইতি ভাবঃ ) “মা” (মাং) 'অবতাত” 
(রক্ষ, পরিত্রায়ম্বঃইতি ভাবঃ )। 

অয়ং মন্ত্র: গ্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-_-হে পাপসস্ত/পহারিণি ভক্তিবূপিণি দেবি? 
ত্বং মাং পাপসন্বন্ধচ্যুতং কুরু মোক্ষন্ত পথি চ স্থাপস়। 

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। ত্বাং “নভো! নামা” ( তৎসঙ্ঞঃ, ত্বদধিষিতঃ, যদ্থা-_. 

£ হ্ৃদ্রূপে নতসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থ: ) "অগ্নি (প্রজ্ঞানম্বরূপঃ ভগবান্) “বিদেশ € অনুজানাতু, 
গৃন্থাতু ইত্যর্থ: )। 

(খ) “অঙ্গিরঃ, ( সর্বন্তাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্বত্রগমনশীল, যদ্বা-_নিখিলজ্ঞানানামাধার- 
ভূত) “অগ্নেঠ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) “য* (যন্বং) অস্তাং (দৃশ্ঠমানায়াং, স্ুলহক্মা- 

ঝিকায়াং, যন্বা--সর্বেষাং আবারভৃতায়াং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং (পঞ্চতৃতাম্মিকায়াং ভূম্য।ং, 

ইহলোকে, যা-_মন্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) “আযুষা নায়া” (আয়ুঃনায়। অভিহিত; সন্, 
ষদ্বা - চিরাযুষা, চিরনবীনরূপেণ বা) “এহি” (আগচ্ছ ইতি ভাবঃ__-মম হৃদি ইতি শেষঃ )। 

(গ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! “তে (তব) “যখ (প্রসিদ্ধং ) “অনাধ্ষ্ং (কেনাপ্য- 
হিংসিতং, অনভিভূত', যৰা-সর্বসাফল্যপ্রনমিতি ভাবঃ) “যজ্ি়ং ( যজ্ঞযোগ্যং ) “নাম” 

( সংজ।, স্থানমন্তি ইতি যাবৎ ) “তেন” ( তেন নাসা, তেন স্থানেন চ ইতি ভাবঃ ) তব” (ত্বাং) 

'আদধে+ (স্থাপয়।মি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি--হদি ইতি ভাবঃ)। অয্বং মন্্ঃ সঙ্কল্পমূলকঃ | জ্ঞান- 
ভক্ত্যোরভেদসন্বন্ধঃ | ঘত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি যত্র ভক্তিঃ তত্র জানং বর্ততে। অতঃ 
জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবস্তং আহবয়ামি | 

৩। (ক) “অঙ্গিরঃ (সর্বস্তাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্ধত্রগমনশীল, যদ্বা--নিখিলপ্রজ্ঞা- 

নাধার ) “অগ্ধে, (প্রজ্ঞনস্বরূপ হে তগবন্!) “য*” (যস্ং ) “দ্বিতীয়ন্তাং পৃথিব্যাং, ( অস্তরিক্ষ- 

লোকে ইতি যাবৎ ) “তৃতীয়স্তাং পৃথিব্যাং (ছ্যলোকে ইত্র্থঃ ) বর্তসে, তশ্মাৎ স্থানাৎ ইত্যর্থঃ 

ত্বং “আয়ুষ! নামা” (আয়ুন্ণয়। অভিহিতঃ সন্, যদ্বা-_চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) “এহি* 
( আগচ্ছ---মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। 

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! “তে” (তব) “যৎ" (প্রসিদ্ধং) “অনাধৃষ্টং ( কেনাপ্য- 

হিংসিতং, অনভিভূতং, যন্থা-সর্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) “যজ্িয়ং (যাগযোগ্যং ) “নীম” 
(সংজ্ঞা, স্থানং অন্তি ইতি যাবৎ) “তেন (তেন নায় স্থানেন চ) "ত্বা” (ত্বাং) 'আদধে+ 

(স্থাপয়ামি, গ্রতিষ্ঠাগয়ামি--হৃদি ইতি ভাবঃ )। 
৪। হে শুদ্ধসত্বা্লীভূতে তক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং ণসংহী+ (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, 

সর্ববশক্কেরাধারভূতা ইত্যর্থ: ) “অপি” ( ভবসি ), অপিচ "তব, “মহিষী” ( মহনীয়া, শক্তিসম্পন্া, 
সর্কেষাং আধারভৃতা ইতি ভাবঃ) “আসি” (ভবসি )। নিতাসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্র । অত্র 
সাধকঃ শক্তিলাভায় প্রার্থয়তি। ভক্তি হি সর্বশকেরাধারভূৃতা অশেষশক্কিসম্পন্না চ। অতঃ 

' ভব্িপ্রভাবেন পরমার্থলাভায় অত্র সন্বল্পঃ বর্ততে | 

৫। (ক) “উরু? (হে বিশ্বব্যাপিন্ তগবন্! ) ত্বং “উরু” (বিস্তীর্ণেন, অনস্তেন সতসমুদ্রেন 



২ প্রপাঠক, ১২ অনুবাক।]  কৃষঃ-যজুবৈবিদ-্তরী। ৬০4 
ইত্যর্থঃ) 'প্রথন্' (প্রসর, ব্যাপুহি-_অস্মান্ ইতার্থঃ )) অপিচ, ত্বং 'তে ( ভবংসমঘদ্ধিনং, 
ভবতাং শ্রণাপন্নং ইত্যর্থঃ) ন্যজ্ঞপতিঃ (সংকর্মশসাধকং_মাং ইতি যাবৎ) গ্রথতাধ 

€ প্রতিষ্ঠাপয়তাং,স্বাস্মনি ইতি তাবঃ)। প্রীর্থনামূলকোহয়ং মন্ত্র । অন্র আত্মনি আত্ম 
সম্মিলনাক্ন আকাঙ্ষা বর্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ--হে ভগবন্1 ত্বং মাং স্বাত্মনি প্রতিষ্ঠাপয়, 
অপিচ মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ। 

(থ) হে মম চিত্ববৃত্তি! ত্বং 'ফ্রবা” (শ্বিরা, অবিচলিতা--একৈকশরণ্যা ইতি ভাবঃ ) 
'অসি' (ভবসি--ভব ইতি তাৎপর্য্যঃ)। তথ! সতি ত্বং “দেবেভ্যঃ ( সন্তাবসংরক্ষপায় ) "গুদ্ধস্থ 

(শুদ্ধা, পাঁপকলুষপরিশূন্ঠা ইত্যর্থ: ভব ) অপিচ ত্বং “দেবেত্য* ( দেবভাবান্-_অনস্তং শুদ্ধসত্বং 
লব্ধ ইতি ভাবঃ) *শুস্তস্ব (শোভিত তব ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্্ঃ। 
ভাবার্থ:-_স্তাবলাভায় সংস্বর্ূপে ভগবতি আত্মীনং বিনিবেশয় ইতি সম্কর;। 

৬। (ক) হে মম হৃন্লিহিত শুদ্ধসব! “ইন্দ্রঘোষঃ” ( ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়বাণী, 
পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান ইতি ভাবঃ ) “বস্থৃভি* (স্বকীয়াভিঃ পরমধনযুক্তাভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি 
ভাবঃ) “ত্বা” (ত্বাং) 'পুরস্তাৎ” (পূর্বস্তাং দিশি, পুরোভাগাৎ ইতি তাবঃ ) “পাতু” ( পালয়তু, 

রক্ষতু ইতি ভাবঃ )। 
(খ) হে মম হন্লিহিত শুদ্ধসত্ব! “মনৌজবাঃ ( মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকষ্টমননশীল:, জূদি 

অধিষিতঃ সন্-_ভগবান ইতি ভাবঃ) “পিতৃভি* (পিতৃগুণৈঃ, ন্নেহকরুণামীয়াতিঃ শ্বকীয়াভিঃ 

বিভৃতিভিঃ ইত্যর্থঃ ) "তব (ত্বাং ) পক্ষিণতঃ” ( দক্ষিণত্তাং দিশি, দক্ষিণভাগাৎ ইতি যাবৎ) 
“পাতু' রেক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ )। 

(গ) হে মম হ্ৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ব! গপ্রচেতাঃ, ( গ্রকষ্টজ্ঞীনসম্পন্নঃ, চৈতন্থাত্বরূপঃ চিন্ময়ঃ 

ভগবান ইতি ভাবঃ) করুদ্রৈ (শক্রলংহারকৈঃ উগ্রেঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবপন্নাতিঃ 

ত্বকী়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যথঃ) “ত্বা” (ত্বাং) “পশ্চা্চ (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাৎ ভাগাৎ 

ইতি ভাবঃ ) 'পাতু, ( রক্ষতু, পারত্রায়তু ইতি ভাবঃ )। 
(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! “বিশ্বকর্মা' (নিখিলকর্মকুশলঃ, নিখিলকর্্মাণাং আর্ধার- 

ভূতঃ, সর্ব্ককন্মমৃতত্ববিৎ ভগবান ইতি ভাঁবঃ ) 'আদিত্যৈ* ( অক্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্বজ্ঞান- 
প্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ ) ত্বা” (ত্বাং) উত্তরতঃ, ( উত্তরস্াং দিশি, 
বামভাগাৎ ইতি যাবৎ) "পাতু” (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ )। 

মন্ত্রোহসং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ তাবঃ-_সর্বাভিঃ বিভূতিতিঃ পরিবৃতঃ সন ভগবান 
হৃদি অধিতিষ্ঠতু কিঞ্চ সর্বান্থ দিক্ষু মাং সর্বতোভাবেন রক্ষতু পরিত্রায়তু চ। 

৭। (কহে শ্ুদ্ধসত্বানীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং “সিংহী” (সিংহীসমানা শক্তি- 
সম্পন্না, সর্বশক্তিশানিনী সর্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ “সপত্বসাহী” ( বহিরপ্তঃশকণাং-_ 
রিপুরূপাণাং লোতমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) “অসি, (ভবসি)) অতঃ 
কর্মশক্তিলাভায় ত্বাং “স্বাহ (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি_-হাদি ধারয়ামি বা) 

সসিদ্ধং সুতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ )। সন্বল্নমূলকোহয়ং মন্ত্ঃ | তক্ত্যা ভগবৎপুজনপামর্থ্যং 
লভেমহি ইত্যব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 



৬০৮ যুর্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কা, প্রথম অ্ক। 
(খ) হে শুদ্ধসত্থাঙ্গীভূতে ভক্তিবপিণি দেবি] “সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পল্লা, 

লর্বশক্তিশালিনী সর্বশক্তের/ধাভূতা বা) অপিচ “মুপ্রজাবনিঃ (সন্তাবানাং সংজনয়িত্রী ) 
“অসি (ভবসি)$ অতঃ সষ্তাবজননায় ত্বাং ম্বাহা” (ম্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি-- 

হাদি ধারয়াদি বা ইতি ভাবঃ; সুহত.সুসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ )। সঙ্ল্পমূলকঃ অয়ং 
অন্ত্রঃ। সন্তাবলাভায় সাঁধকম্ত সঙ্কপ্পঃ অত্র বর্ততে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-হে দেবি! মাং 

সন্ভাবং পরমর্থঞ্চ বিধেহি। 

(গ) হে মম শুদ্ধসন্বাঙ্গীভৃতে ভক্তিবূপিপি দেবি! ত্বং “সিংহীঃ, (সিংহীসমানা শক্তি- 
সম্পন্না, সর্বশক্তিশালিনী সর্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ “আদিত্যবনিঃ” (প্রজ্ঞানময়ী বিবেক- 

রূপিণী ইত্যর্থঃ) "অপি+ ( ভবনি ); অতঃ প্রজ্ঞানলাভায় ত্বাং স্বাহা' ( স্বাহামস্ত্রেদ আবাহয়ামি, 

উদ্বোধয়ামি-_হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) স্ুসিদ্ধমন্ত মম উদ্বোধনষজ্ঞঃ)। অয়মপি 
সন্কযমূলকঃ। অত্র প্রজ্জানল[ভায় সাধকঃ ভগবদগুগ্রহং কাময়তে। | 

(ঘ) হে শুদ্ধসন্ধঙ্গীভূতে ভক্তিবূপিণি দেবি! ত্বং “সিংহীঠ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, 
অর্বশক্তিশ।লিনী. সর্বশক্তেরাধারভূতা বা ইতার্থঃ) “অসি” (ভবি ইত্যর্থঃ)) অতঃ স্বশক্া 
ত্বং “দেবয়তে' (দেবভাবানাং প্রার্থনাপরায়ণে ) “জমানায় ( যজ্মানন্ত মম উপকারার্থং-_ 

শরণাগতন্ত মম অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) “দেবান্, ( দেবভাবান্ -শুদ্ধদবান্ ইতি যাবৎ) 
«আবহ (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয় - মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রট। অত্র 

সভ্ভাব-সঞ্চয়ায় সাধকম্ত সঙ্কল্পঃ ক্চয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ_হে দেবি! যেনাহং 

সন্তাবাধিকারী ভবেম তৎ বিধেহি। 
(৮) হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে তক্তিরূপিণি দেবি! “ভূতেভ্য£ (ভূতানাং লোকানাং বা 

পালনার়, জগছুপকার|য়, বিশ্বপেবায় ইতি ভাবঃ) "ত্বা (ত্বাং) “স্বাহা” স্বাহামন্ত্রেণ 

নিষ্বোজয়ামি, উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্ত মমানুষ্ঠানং )। অত্র লোক হিতার্থং 

সঙ্কল্প; বর্ততে। জগতাং উপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদগতং শুদ্ধসত্ববিমিশ্রং ভক্তিং 
নিয়োজয়ামি --ইত্যেবং সঙ্বক্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। 

৯। হে ভগবন্! ত্বং “বিশ্বাযুঃ ( বিশ্বেষাং সর্বেষাং আযুংস্বরূপঃ, জীবনং ইতি ভাবঃ) 

অসি” (ভবসি ); অতঃ ত্বং “পৃথিবীং (আধারক্ষেত্রং-_মম সদ বৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভীবঃ ) 

“ংহ' (দৃট়ী কুকু)। মন্ত্োয়ং সঙ্কলমূলকঃ অবিচলিতেন মনস। সদ্বৃত্তিং সঞ্চয়াম__ইত্যেবং 
সন্বল্পঃ অশ্মিন্ মন্ত্রে বর্ততে । 

১০। হে মম হৃন্লিহিত শুদ্ধসত্ব ! ত্বং “প্রবক্ষিৎ (সত্যে সংস্বরূপে বা বাসয্বিতা, অথবা 

সত্যন্ত সংস্বরূপন্ত বা আধারভূতঃ ) অসি? (ভবসি )) অতঃ "তব “অন্তরিক্ষং ( অস্তরিক্ষবৎ 
অনস্তপ্রসারিতং মম সৎকর্মমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) "্দৃহ” (দৃঢ়ীকুরু )। প্রার্ঘনামূলকঃ 

অয়ং মন্ত্ঃ । মন্মার্থস্ব--হে দেব! মাং সৎকর্মসাধনসামর্থ্যং বিধেহি। 
১৯। হে মম হ্ৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব ! ত্বং “অচ্যুতক্ষিং (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসত্িতা, 

অথবা পরব্রদ্ধণঃ আধার শ্বরূপঃ ) “অসি” (ভবপি )) অতঃ ত্বং “দিবং (মম হদ্রূপং দেবস্থানং, 
পরমন্থথমূলমিতি ভাবঃ) “দৃংহ* (দৃট়ীকুরু )। শুদ্ধসত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরপঃ। তৎ হি 
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পরমন্খনিদানঃ ৷ যেনাহুং শুদ্বসত্বপ্রভাবেন পরমসুখনিদানং ভগবস্তং প্রার্পীমি, হে দেব! 
তদিধেহি-__ইত্যেবং প্রার্থনা! অত্র বর্ততে। 

১২। হে মম হঙ্সিহিত শুদ্ধসত্ব! ত্বং “অগ্নেঃ (প্রজ্ঞানযপন্ত ভগবতঃ, যত্বা 
-_আত্মদৃ্টেঃ। জ্ঞানদৃষ্টেঃ বা ইত্যর্থ:) “ন্ট (ভাসকং, প্রকাশকং ইত্যর্থঃ) অসি” 
(ভবসি)) তথা ত্বং “অগ্নে* (প্রজ্ঞানাধারন্ত ভগবতঃ, বদ্বা-_আতঘৃষ্টেঃ অস্তঘৃষ্টেঃ বা) 
“পুরীষং' (পুরকঃ, পুর্ণতানাধকঃ ) “অসি” (ভবসি)। অতঃ মাং পূর্ণজঞানং দেহি ইতি 
প্রার্থনা । (১ অষ্টক-_-২ প্রপাঠক-_-১২ অন্বাক )। 

গ্ঁ এ 
চি 

ব্জগানুবাদ। 

১] (ক) হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে অনুগ্রহ 

করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্য-ছুঃখনাশিনী অথবা পরম- 

ধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের আধার-স্বরূপা হও । (অতএৰ 
আমাকে যোক্ষরূপ পরমধন প্রদান কর )। 

(খ) পুনশ্চ, হে শুদ্ধসত্াঙ্গীভৃতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে 
অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথব! আমার সন্বন্ধে) পাপ-তাপ-নাশিনী 

অথবা পাঁপ-সন্তপতদিগের আশ্রয়ভূতা হও। (অর্থাৎ আমাকে পাপ 
হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ কর )। 

(গ) অতএব (হে ভক্তিরূপিণি দেবি!) তুমি আমাকে দারিদ্র্যহুঃখ 
হইতে অর্থাৎ পাঁপ-প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা কর বা পরিত্রাণ কর। 
( অর্থাৎ পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর)। 

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্াঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে” পাঁপ- 
ভয় হইতে অথবা পাঁপ-প্রলোভনাদি-জনিত পদম্থলন হইতে অথবা পাপ- 
সম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর। 

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক | প্রার্থনার ভাব 'এই যে,_হে পাপসস্তাপ- 
হারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে পাঁপ-সম্বন্ধ হইতে বিছাত কর 
এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর )। 

২1 (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ ত্বদধিষ্ঠিত অথবা 
হৃদ্রপ-নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞান-ন্বরূপ ভগবান তোমাকে অবগত হুউন 
অর্থাৎ গ্রহণ করুন৷ 

কৃষ্ঃ-্ুর্বেদ--৭৭ 
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(খ) সর্ববড়তের আধার-স্বরূপ, সর্বব্যাপী সর্ববত্রগমনশীল অর্থাৎ নিখিল 
জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞান-্বরূপ হে ভগবন্! যে আপনি এই পরিদৃশ্যমান 
অর্থাৎ স্থুলসূক্ষমাত্মিকা' অথবা সকলের আধারভূতা পঞ্চভূতাত্মিকা পৃথিবীতে 
অর্থাৎ ইহলৌকে অথবা আমাদিগের হৃদয়ে বর্তমান আছেন ; সেই আপনি 
আয়ুঃ নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ ঝা চিরনবীনরূপে ( আমার 

হাদয়ে ) আগমন করুন । 

(গ) হে প্রজ্ঞান-ন্বরূপ ভগবন্! অহিংসিত অনভিভভূত অর্থাৎ সর্বব- 
সাফল্যপ্রদ যজ্জযোগ্য আপনার যে নাম বা স্থান আছে, সেই নামে ও সেই 

স্থানে আমি আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষিত করিতেছি । (মন্ত্রী সঙ্কল্সমূলক | 
জ্ঞান এবং ভক্তির অভেদ-সন্বন্ধ | যেখানে জ্ঞান সেইখানেই তক্তি বর্তমান ; 
আবার যেখানে ভক্তি, সেইখানেই জ্ঞান বিদ্যমান । অতএব জ্ঞান ও ভক্তি 
সহকারে ভগবানকে আহ্বান করিতেছি )। 

৩। (ক) সকলের আধারভূত, সর্বব্যাপী সর্ববতঃগমনশীল অথবা 
নিখিল জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞানম্বরূপ হে ভগবন্ ! যে আপনি অন্তরিক্ষলোকে 
এবং স্বর্গলোকে বর্ধমান আছেন, সেই আপনি সেই স্থান হইতে আয়ুঃ-নামে 
অভিহিত হইয়া অথব৷ চিরায়ুঃ বা চিরনবীনরূপে ( হৃদয়ে ) আগমন করুন | 

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! আপনার ষে প্রসিদ্ধ অহিংদিত অনভিভূত 
অর্থাৎ সর্ববসাফল্যপ্রদ যজ্জযোগ্য সংজ্ঞ। ও স্থান আছে, আমি আপনাকে 

সেই নামের ও সেই স্থানের দ্বারা অথব। সেই নামে ও সেই স্থানে আপনাকে 
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । , 

৪1 হে শুদ্বসত্তাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আঁপনি সিংহীসমানা 
শক্তিসম্পম। অর্থাৎ সকল শক্তির আধারভূত হয়েন ; অপিচ তুমি মহনীয়! 
অর্থাৎ অনন্ত-শক্তি-সম্পন্না) সকলের আধার-ম্বরূপ হউন । (মন্ত্রটী নিত্য- 
সত্যমূলক |. এখানে সাধক শক্তি-লাভের প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভক্তিই 
সকল শক্তির আধারভূত এবং অশেষ-শক্তি-সম্পন্ন। অতএব এখানে 
ভক্তি-প্রভাবে পরমার্থ-লাভের সঙ্কল্প বর্তমান দেখিতে পাই )। 

৫। (ক) বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্; আপনি বিস্তীর্-অনস্ত সত্ব- 
সমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, আপনার শরণাপন্ন সৎকর্মম- 
সাধনকারী আমাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (মন্দা প্রার্থনা 
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মূলক। মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-সন্মিলনের আকাক্ষ! বর্তমান। প্রার্থনার 
ভাব এই যে,_-হে ভগবন্! আপনি আমকে আপনাতে লীন করিয়! লইয়। 
আমাকে উদ্ধার করুন )। . 

(খ) হে আমার চিত্তবৃতি ! তুমি স্থির অবিচলিতা অর্থাৎ একৈকশরণ্য 
হও। (সেইরূপ হইলে) সপ্ভাব সংরক্ষণের নিমিত্ত পাপকলুষ-পরিশূন্থ 
হইবে এবং অনন্ত শুদ্ধসত্ব লাভ করিয়া শোভিতা৷ হইতে পারিবে । (মন্ত্রটা 
আঁক্োদ্বোধনমূলক। ভাবার্থ এই যে,__সপ্ভাব-লাভের নিমিত্ত সৎ-ন্বরূপ 
ভগবানে আত্মাকে বিনিবিষ্.করিবার সন্কল্প বর্তমান )। 

৬। (ক) হে আমার হন্িহিত শুদ্ধসত্ব! ভগবানের মাভৈঃ-রূপ অভয়- 
বাণ অর্থাৎ পরমিশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান, আপনার পরমধনযুক্ত বিভূতির 

দ্বারা তোমাকে পূর্বদিকে অর্থাৎ সম্মুখভাগ হইতে রক্ষা করুন। 
(খ) হে আমার হ্ৃন্গিহিত শুদ্ধসত্ব! মনোবৎগতিশীল অর্থাৎ প্রকৃষ্ট- 

মননশীল হৃদধিষিত ভগবান, পিতৃগুণের দ্বারা অর্থাৎ স্সেহকারুণ্যপূর্ণ 
আপনার বিভূতি-সমূহের দ্বারা তোমাকে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ দক্ষিণভাগ 

হইতে রক্ষা করুন । 
(গ) হে আমার হন্সিহিত শুদ্ধসত্ব! প্রকুটজ্ঞানসম্পন্ন চৈতন্য-স্বরূপ 

চিন্ময় ভগবান শত্র-সংহারক উগ্র প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ কঠোরভাবাপন্ন 
আপনার বিভূতি-সমুহের দ্বারা তোমাকে পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চান্তাগ 

হইতে রক্ষ। করুন। 
(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধনত্্! নিখিলকর্্মকুশল অর্থাৎ নিখিল- 

কম্ম-সমূহের আধারভূত অর্থাৎ সকলকণ্মতত্ববিৎ ভগবান, অজ্ঞানতানশঞ 
প্রভাবের দ্বার অর্থাৎ তন্তজ্ঞান-প্রদায়িকা স্বকীয় বিভূতি-সমুহের দ্বার 
তোমাকে উত্তরদিকে অর্থাৎ বামভাগ হইতে রক্ষা করুন। 

(মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক | প্রার্থনার ভাব এই যে,_-সকল বিভূতি পরি- 
কৃত হইয়া! ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং সকল দিক হইতে আমাকে 
সর্বতোভাবে রক্ষা করুন )। 

৭। (ক) হে শুদ্বসত্বাঙ্গীডৃতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহী- 
সমান-শক্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্ববশক্তিশালিনী ও সকল শক্তির আধারভূত এবং 

বহ্রন্তঃশক্রদিগের (অর্থাৎ রিপুরূপ অন্তঃশক্রর বং লোভ-মোহ- 



৬১২ র বজুর্ধবেদ-সংহিতা। | প্রথম কা, প্রথম অইকৈ ? 

প্রলোভনাদিরূপ বহিঃশক্রগণের ) অভিভবকারিণী হও; অতএব কর্ম 

শক্তি-লাভের নিমিত্ত “স্বাহা” মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে উদ্বোধিত অর্থাৎ হুদয়ে 
ধারণ করি; আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্্হুত অর্থাৎ স্ুমিদ্ধ হউক । ( মন্ত্রটা 
সহ্বল্পমূলক। ভক্তির সাহায্যে ভগবানের পুজার সামর্থ্য যেন লাভ করি-_- 

এখানে এইরূপ সঙ্কল্প গ্োোতিত হইতেছে )। 

(খ) হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীড়ৃতে ভক্তিরূপিশি দেবি! তুমি সিংহীর ম্যায় শক্তি- 

সম্পন্ন। অথব! নিখিল শক্তির আধারভূতা সর্ববশক্তিশালিনী এবং সন্তাবসমূহের 
জনযিত্রী হও। অতএব সন্ভাব-সংজনন জন্য তোমাকে স্বাহা মন্দ্রের দ্বারা 

উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি ; আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্থহুত 
অর্থাৎ স্থসিদ্ধ হউক । (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। এখানে সন্তাব-লাভের জন্য 
সাধকের সন্কল্প বিগ্কমান | প্রার্থনার ভাব এই যে,_হে দেবি! আমাকে 

সম্ভব এবং পরমার্থ প্রদান করুন )। 

(গ) হে আমার শুদ্ধসত্াঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি সিংহীর হ্যাফ 

শক্তি-সম্পন্না অর্থাৎ সর্ধবশক্তিশালিনী এবং নকল শক্তির আধারভূতা অপি 

প্রজ্ঞানময়ী বিবেক-রূপিণী হও। অতএব প্রজ্ঞান লাভের নিমিত্ত স্বাহা- 

মন্ত্রে তোমাকে উদ্বোধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করি ; আমার উদ্বোধন- 

যজ্ঞ স্বহুত অর্থাৎ সথপিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটা সঙ্কল্পমূলক | মন্ত্রে প্রজ্ঞান- 

লাভের নিমিত্ত সাধক ভগদনুগ্রহ কামনা করিতেছেন )। : 
(ঘ) হে শুদ্বসত্বাঙ্গীভৃতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর হ্যায় শক্তি- 

সম্পন্ন। অর্থাৎ সর্ববশক্তিশালিনী এবং সকল শক্তির আধারভূতা। হও | 
অতএব তৃমি আপনার শক্তিপ্রভাবে যজমান আমার অর্থাৎ আপনার শরণা- 

গত আমার অভীষ্ট পূরণের জন্য দ্বেবভাব--গুদ্ধসত্ত্সমূহকে আমার হৃদয়ে 
আনয়ন কর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপিত কর। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে 
সন্ভাবসঞ্চয়ের নিমিত্ত সাধকের সঙ্কল্প বর্তমান । প্রর্থনার ভাব এই যে”_- 

হে দেবি! আমি যাহাতে সন্ভীবসম্পন্ন হইতে পারি, তাহার বিধান করুন) ॥ 

৮। হে শুদ্ধসত্থাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ভূতসমুহের বা লোক- 
সমুহের পালনের জন্য অর্থাৎ জগতের উপকারের নিমিত্ত বিশ্বসেবায় 
তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত করি অর্থাৎ উদ্বোধিত করি। ( বিশ্বসেবায় 
বা লৌকহিত-সাধন জন্য এই মন্ত্রে সঙ্কল্প বি্ধমান। জগতের উপকারের, 



২ প্রপাঠক, ১২ অন্ধবাক।]  কৃষ্ণ-যভূর্রেদ-মন্ত্। ৬৯৩ 

নিমিত্ত অর্থাৎ বিশ্বসেবায় আমি আমার হৃদগত শুদ্ধসত্তববিমিশ্র ভক্তিকে 
নিয়োজিত করি। মন্ত্রটা এইরূপ সম্কল্পমূলক )। 

৯। হে ভগবন্্! আপনি বিশ্বের সকলের আয়ুঃ-স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বের 
জীবন-স্বরূপ হয়েন। অতএব আপনি আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমার সদ্- 

বৃত্তিমূল হৃদয়কে দৃঢ় করুন। (অবিচলিত-চিত্তে সদ্রৃতি সঞ্চয় করিব__ 
মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প বিদ্যমান )। 

১০। হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! তুমি সত্বে- সংস্বরূপে বাসয়িতা 
অথব৷ সত্যের সৎস্বরূপের আধারভূত হও। অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসাঁরিত 

তোমার সতকন্মমূলকে দৃঢ় কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্তরার্থ হে 
দেব! আমাকে সশুকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন )। | 

১১। হে আমার হন্িহিত শুদ্ধসত্ব! তুমি বিনাশরহিত ভগবানে 
বাসধিতা অথবা অক্ষর পরব্রন্দের আধারম্বরূপ হও। তৃমি হদয়রূপ্ 
দেবস্থানকে অথবা পরমন্খমুলকে দৃঢ় কর। (শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ 

এবং পরমন্থখনিদান।  শুদ্ধসত্ব-প্রভাবে যাহাতে আমি পরমহ্থখনিদান 
ভগবানকে প্রাপ্ত হই, হে দেব! তাহার বিধান করুন )। 

১২। হে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! তুমি প্রজ্ঞানম্বরূপ ভগবানের 
অথব! আত্মদৃষ্টির প্রকাশক হও এবং তুমি জ্ঞানাধার ভগবানের অথব। আত্ম- 
দৃষ্তির ব! অন্তর্ূষ্টির পুরক অর্থাৎ পূর্ণতা-দীধক হও। ( অতএব আমাকে 
পূর্ণভ্ঞান প্রনান কর)। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক--১২ অনুবাক ) ॥ 

৪ সঃ 
০ 

মন্ত্রভাধ্যং ( সায়ণাঁচাষ্যকতং )। 

একাদশেহনুবাক উপসদৌহভিহিতাঃ। তত্র মধ্যমোপসদ্দিনে যট্ত্রিংশৎপদপরিমিতো' 

যোহয়ং বেদিপ্রদেশঃ স্বীরূতস্তস্ত পুর্র্বভগ উত্তরবেরিদ্ধ1দশেহম্বাকেহভিবীয়তে | 

১। “বিত্বায়নী মেহসি তিক্তায়নী মেহস্তবতান্মা নাথিতমবতান্না ব্যথিতং1৮-₹ 

বৌধায়নঃ-_“উত্তরেণ বেদিং দ্বয়োর্কবো ত্রিষু বা প্রক্রমেযু ক্ষ্যেনোদ্ধন্তাবোক্ষ্য শম্যয্স চাত্বালং 
পরিমিমীতে বিত্বায়নী মেহসীতি পুরস্তাহুদীচীনকুম্বয়াইস্তরিতক্ফ্যেনোল্লিথতি, তিক্তায়নী 

মেহসীতি দক্ষিণতঃ প্রাকুত্বয়াংস্তরিতক্ফ্যেনোলিথতি, অবতান্মা! নাথিতমিতি, পশ্চাছুীচীন-. 

কুম্বরা২স্তরিতক্ফ্েনোল্লিধখতি, অবতান্মা ব্যথিতমিত্যুত্তরতঃ প্রাচীনকুত্বয়াইস্তরিতক্ফ্যেনোললিখতি” 

ইতি। আপন্তঘঃ__”অপরেণ যুপাবটদেশং সঞ্চরমবশিক্য বেস্কামুত্তরবেদিং দশপদাং সোমে 
করোত্যংহীয়দীং পুরস্তাদিত্যেকে তাং ধুগেন যজজমানন্ত ঝ৷ পদৈর্বিমীয় শম্যয়া পরিমিমটীতে 



৬১৪ য্ুর্ধ্বেদ-সংহিতা। | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক ৯ 

শম্যামাত্রী নিরূঢপতুবন্ধান্তোত্রবেদিঃ শম্যাং পুরস্তাছুদগগ্রাং নিধায় ক্ফেনোদীচীমভ্যন্তরমুপলিধতি 

বিতারনী মেংসীতোবং দক্ষিণতঃ প্রাচীং তিক্তীয়নী মেংসীতি পশ্চাহ্দীচীমবতানা 
নাথিতমিত্যুত্তরতঃ প্রাচীমবতাম্মী ব্যধিতমিত্যুত্তরন্মাদ্বেগ্ঠং সাহ্দক্প্রক্রমে চাত্বালস্তমুস্তর- 

বেদিবত্বফীং শম্যয়া পরিমিত্য” ইতি। 
অন্রোত্তরবেদেত্বণবাকারৌ | মহাবেগ্ভাঃ প্রাগ ভাবে মৃত্তিকাপ্রক্ষেপেণ . নিশ্পান্ঘমান এক 

আকাঁরঃ। আপন্তখমতে তদ্বিষয়। মন্ত্রী উক্তাঃ। মৃত্তিকা! চাত্বালগতেতি তদ্রপোহপর 

আকারং। তত্থিষয়! বৌধায়নমতে মন্ত্রাঃ। হে উত্তরবেদে ত্বং মম বিত্বায়নী বহ্ছিরূপন্ত বিততপ্ত 
প্রাপিকাংসি। তিক্তস্ত বহ্িতেজসো জলারপন্ত প্রীপিকাংদি। নাথিতং বঞ্িষাচকং মাম- 
বতাৎ রক্ষ। ব্যধিতং বহ্যযলাতাত্তীতং মাং রক্ষঃ॥ মন্ত্রান্ ব্যাচিথ্যান্ঃ শম্যয়া বেদিপরিমাণং 

বিধাতুমাধ্যাপ্মিকয়! বেদিং প্রস্তবন্ গ্রসঙ্গাদ্যাঘারণমভিধত্তে-_“তেভ্য উত্তরবেদিঃ সি/হী রূপং 
কৃত্ধে ভর়ান্তরাইপক্রম্যাতিষ্ত্তে দেবা অমন্যস্ত যতরান্বা ইয়মুপবতগ্ততি ত ইর্দং ভবিষ্যন্তীতি 
তামুপামন্তযবস্ত সাহব্রবীদ্ধরং বৃণৈ সর্বান্ময়৷ কামান্বযশ্নবথ পূর্ব্বাং তু মাহগ্রেরাহুতিরশ্নবতা ইতি 
তন্মহুত্তরবেরিং পর্ববামগ্রের্বযাঘারয়স্তি বারেবৃত৬, হান্তৈ”” (সং কা ৬ প্র ২ অণ ৭) ইতি। 

অন্রোভয়োরস্তরেণেত্যভিধানাত্তেভ্যো দেবান্ুরেভ্য ইতি লভাতে। তে দেবাস্তামুপামন্তয়্ত 

প্রাধিতবস্তঃ। ময়া মদনুগ্রহেণ ভ্রাতৃব্যাভিভবাৎ সর্বান্ কামান্য়ং ব্যশ্নবথ বিশেষেণ প্রাপ স্তথ। 
তদর্থং স্তাগ্যাহুতির্ব্যাঘারণরূপা যুন্াতিহুতা! প্রণেঘ্যমাঁণাদগ্রেঃ পুরবভাবিনীং মাং ব্যশ্নবতৈ 

বিশেষেণ ব্যাপ্রোতু মামেবোদিগ্ত হয়তাং। সোইয়ং বরঃ| যন্ধ্া্ধরো বৃতন্তম্মত্তথ|! ব্যাঘা- 
রয়েযুং। ততপ্রকারস্ত সি৬হীরপি মহিষীরসীত্যাদিমন্ত্রব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে ॥ বিধত্তে -. 

“শম্যয়৷ পরি মিমীতে মাত্রৈবান্তৈ সাথে! যুক্তেনৈব যুক্তমব রুত্ধে” (সং কাণ্ঙ প্রণ ২ 
অ+ ৭') ইতি। গদয়া সদৃশী বাহুপরিমিতা শম্যা তয় চতুর্দিক্ষতরবেদিং .পরিমিমীতে। অন্তা 
উত্তরবেদেঃ সেয়ং ভূমি: শম্যয়া নির্ণীতা মাত্রৈব ন নানা গ্রহচমসাদিপ্রচারস্ত পর্য্যাপ্তত্বাৎ। 
নাপ্যধিকা যথোক্তপ্রচারান্থপযুক্তভাগস্তাভাবাৎ। কিং চ যুক্তেনৈব যোগ্যেনৈবোত্তরবেদি- 
প্রমাণেন যোগ্যকলং প্রাগ্রোতি ॥ মন্ান্যাচষ্টে --“বিত্তায়নী মেহসীত্যাহ বিতা হেনানাবত্তি- 

জায়নী মেহসীত্যাহ তিক্তান্ হোনানাব্দবতাম্মা নাথিতমিত্যাহ নাথিতান্ হোনানাবদবতান্স! 
ব্যথিতমিত্যাহ ব্যথিতান্ হৃনানাবৎ/ (সং কা* ৬ প্রণৎ ২ অণ ৭) ইতি। বিত্বং বহ্িরূপং | 
বিত্তার্থিন এতান্ ষজ্ঞক্রতৃন্ বহি প্রাপণেনেয়মুত্তরবেদিররক্ষৎ। তিক্তং বছিজ্বালারূপং তেজনং 

তদর্থিন এতান্ যাগকর্তুন্॥ 
২। “বিদেরগ্িন্নভো! নামাগ্নে অঙ্গিরো যৌহস্তাং পৃথিব্যামস্তাযুযা নায়েহি যত্তেনাধৃষ্ং 

নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে ।”-_বৌধায়নঃ--“অথ চাত্বালে বহিনিধায় তশ্িন্ ক্ফ্যেন প্রহরতি 
বিদেরগ্লিনভো৷ নামাগ্নে অঙ্গিরো যোহম্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষা! নায়েহীতি, তদ্ধত্বোত্তরবেগ্তাং 
নিবপতি যত্তেংনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিন্ং তেন ত্বাই দধ ইতি” ইতি। আপস্তত্বস্তেকমন্ত্রতামীহ-_. 
“তুফ্ণীং জানুদস্ং ভ্রিবিতত্তিং বা খাত্বোত্তরবেন্র্থান্ পাংসথন্ হরতি বিদেরগ্রিরিতি”” ইতি। 
বিদেরুত্তরবেদেঃ সম্বন্ধী যৌধগ্রিন্তস্ত নভ ইত্যেতম্নাম। অঙ্গানাং রস ইত্যঙ্গিরঃশবন্ত নির্বচনং। 
তথা চ ছন্দোগাঃ প্রাণোপাস্তাবামনস্তি -'“এতমু এবাঙ্গিরসং মন্তন্তেইঙ্গীনাং ধদ্রমন্তেন” ইতি । 



২ প্রপাঠিক, ১২ অন্থবাক।] কৃষঃ-ধজুর্ষেরদ-মন্ী। ৬১৫ 
বাজসনেয়িনোইপ্যধীয়তে--“্য অঙ্গিরসোহঙ্গানাং রসঃ ইতি । অয়ং চায়িঃ সোমাহুতটাধার- 
ত্বাদ্গার্থপত্যদক্ষিণাগ্রাদীনাং মধ্যে সারঃ। হেইঙ্গিরো যন্বমন্াং চাত্বালগতমুদ্রপায়াং 
পৃথিব্যামসি বর্তসে স ত্বমাযুশ্রদেন নভো! নামা সহিত এহি উত্তরবেস্তামাগচ্ছ। যত্তবানাধষ্টং 
কেনাপ্যত্িরস্কতং নীম যক্ঞসম্বদ্ধং তেন নায়! ব্যবস্ৃত্য তবামুত্বরবেষ্ামাদধে ॥ 

৬। “অগ্নে অঙ্গিরো! যে! দ্বিতীয়স্তাং তৃতীরস্তাং পৃথিব্যামস্তাখুষ! নায়েহি যত্তেহনাধুষ্টং নাম 
ধঞ্িয়ং তেন ত্বাহ দধে।” বৌধায়ন:-_“দদ্বিতীয়ং প্রহরতি বিদেরগ্নিনভো নামাগে অঙ্গিরো 
যে৷ দ্বিতীয়ন্তাং পৃথিব্যামসীত্যাদত্তে-_আযুষা নায়লেহীতি হ্ৃত্বোত্বরবেন্তাং নিবপতি যত্তেহনাধৃষ্টং 

নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাহদধ ইতি, তৃতীয়ং প্রহরতি বিদেরগিন ভে! নামাগ্নে অঙিরো যন্ততীয়স্তাং 

পৃথিব্যামসীত্যাদত্বে- আযুষ! নায়েহীতি হ্ৃত্বোত্তরবেগ্তাং নিবপতি বত্েখনাধ&ং নাম যজ্জিয়ং 
তেন ত্বাং দধ ইতি, তুষ্ীং চতুর্থং হরতি সহ বহিষা”” ইতি। আপন্ততঃ-_“এতেনৈব যো 
দ্বিতীয়স্তামিতি দ্বিতীকং যন্তৃতীয়ন্তামিতি তৃতীয়ং তৃষ্ণীং চতুর্থং হরতি” ইতি। অজ্রাগ্নে অঙ্গিরে! 
যে! দ্বিতীয়স্তামিত্যায়াতো দ্বিতীযমন্্্তস্তাংদৌ। বিদেরিত্যাদিরনুষজ্যতে । অবসানে চ পৃথিব্যা- 
মিত্যাদদিরনুষজ্যেত। তৃতীয়স্যামিত্যাদিশ্চরমমন্ত্স্তস্য বিদেরিত্যাদিরেবাগ্ষজ্যতে । চাত্বাল- 

স্থিতায়াঃ পৃথিব্যা অংশভেদেন দ্বিতীরত্বং তৃতীয়ত্বং চ দ্রষ্টব্যং। বিধ্তে-_-“বিদেরগ্রির্নভো নামাগ্নে 
অঙ্গির ইতি ত্রির্ঘরতি য এবৈষু লোকেঘণ্র়স্তানেবাব রুন্ধে তৃষ্কীং চতুর্থ. হরত্যনিরক্তমেবাৰ 
কন্ধে” (সং কা ৬ প্রৎ ২ অ০৭) ইতি। লোকত্রয়বন্তিনাং ত্রয়াণামগ্সীনামবরোধায় 
বর্হরণমেতল্লোকবর্তীতি নিশ্চিত্য বক্ত, মশক্যত্বেনানিরুক্রস্তামিসামান্তন্তাবরোধায় তুফীং হরণং ॥ 

৪। “সি৬হীরদি মহিষীরসি ।৮-_বৌধায়নঃ-_“অথাধ্বধূরুরুত্তরবেছ্ৈ পুরীষং সম্প্রযৌতি 
সি৬হীরসি মহিষীরসীতি” ইতি । জব্প্রযৌতি মিশ্রয়তি ॥ আপস্তঘ্বঃ--“সি হীরসীত্যুত্তর- 

বেছ্ঠাং নিবপতি” ইতি ॥ বেদেঃ সিংহমূগত্বং দর্শয়তি-_“ি৬ হীরসি মহিষীরসীত্যাহ 

সি৬হীর্্েষা রূপং কৃত্বেতয়ানস্তরাইপক্রম্যাতিষ্ঠং, (সং কাণ ৬ প্র ২ অণ৭) ইতি। 

মহিবীর্্মহনীয়!। ব্রাঙ্গণাস্তরে ব৷ মহিষীজাতিত্বং দ্রষ্টব্যং ॥ 
৫ “উরু প্রথস্থোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ঞ্রবাহসি দেবেভ্যঃ শুন্ধম্ব দেবেভ্যঃ শুস্তদ্ব ৮ 

কল্পঃ_*উর প্রথস্বোর তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিতি প্রথয়িত্বা প্রুবা২সীতি শমায়! সংহত্য 

দেবেভ্যঃ শুন্বস্বেত্যত্তিঃ প্রোক্ষ্য দেবেভাঃ শুভ্তস্বেতি গিকতাভিরবকীর্ধ্য” ইতি । প্রথন্ব 
প্রসর। ফরবা দৃঢ়া। শুন্ধন্ত শুদ্ধা ভব। শুস্তম্ব শোভিতা ভব ॥ ব্যাচক্ষাণং ক্রমেণ বিধত্তে_. 

“উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ যজমানমেব প্রজয়া পণ্ডভিঃ প্রথয়তি গ্রবা২সীতি 
স৮হস্তি ধৃত্যে দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ গুভ্তশ্বেত্যব চোক্ষতি প্র চ কিরতি শুদ্ধ, 
(সং কাণ৬ প্র“ ২ অত ৭) ইতি ॥ 

৬। এইন্দ্রঘোষস্া বস্থতিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনৌজবান্ধ! পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পাতু প্রচেতাস্বা 
কট্্রঃ পশ্চাৎ্ পাতু বিশ্বকর্মা ত্বাংদিত্যৈরত্তরতঃ পাতু 1৮-_কল্পঃ _"প্রোক্ষণীভিস্ত্তরবেদিং 
প্রোক্ষতি- ইন্ত্রষোষন্থা বন্ুতিঃ পুরস্তাৎ পাত্বিতি পুরস্তাম্মনোজবাত্বা পিতৃতি্দক্ষিণতঃ পাত্বিতি 
দক্ষিণতঃ প্রচেতাত্ব! রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাত্থিতি পশ্চাধিশ্বকর্থা ত্বাংদিত্যেরুত্তরতঃ পাস্বিত্যুত্তরতঃ+ 
ইতি। ইন্দ্রঘোযাদিনামক| দেবাঃ পরিবৃঢাস্তরমুচরা বন্বাদিগণান্তৈর্গ গৈঃ সহিতান্তে দেবাঃ পাস্ত॥ 



৬১৩ বজুর্ধ্বেদ-সংহিতা | (প্রথম বাণ, প্রথম আকে। 

পুযস্তাদিত্যািদিশ্বাওকশন প্রয়োগেণ দিগ্দেবতাতুরিকয়ং প্রোক্ষণমিত্যাহ--ইন্্রঘোত্ব! বন্ুঘিঃ 
পুরস্তাৎ পাত্িত্যাহ দিগভ্য এবৈনাং প্রোক্ষতি” (সং* কাণ৬ প্র“ ২ খ* ৭) ইতি। 

'অপক্রয্য দেবানুরসেনয়ো ধ্যে তিঠস্তীমুত্তরবেদিং যদ দেব! উপামন্্য়স্ত তদানীমস্্রর|! এবম- 

চিন্তয়ন্। য্েষ! দেবামুপাবর্ভেত তদা ত এব বিজয়েরন্। তশ্মাদিহৈবেদানীমে তছপা- 

ৰর্তনাৎ প্রাগেব দেবাদিজয়ামহ ইতি বিচিন্ত্য বজ্তমুগ্তত্য দেবানভিলক্ষ্য প্রহর্ত মাগতাঃ। 
তাননুরানিজ্ঘোষাদয়। দগ ত্যোহপাকুর্বন ॥ বিধত্তে--“ষদেবদুত্তরবেদিং প্রোক্ষতি দিগভ্য 
এব তদধঞমানে। ত্রাড়ব্যান প্র গুদতে।” (সং* কাণ ৬ প্রৎ ২ অ* ৭) ইতি ॥ প্রোক্ষণশেষস্ত 

নিনয়নং বিধত্তে--“হন্ত্রো যত্ীন্ৎসালাবৃকেভাঃ প্রাযস্ছত্তান্দক্ষিণত উত্তরবেগ্থা আদন্ৎ প্রোক্ষণী- 
নামুছিষেত তদ্দক্ষিণত উত্ত'বেছৈ নি নয়েদনদেব তত্র ক্র,রং তত্তেন শময়তি” ( সং* কাণ ৬ 
প্র ২ অৎ ৭) উতি। ঘতয়ো দেবান্ হস্তং সর্বদ। প্রযতমানা উত্বমাশ্রয়েণ প্রচ্ছন্নবেষ। অন্ুরা- 

স্তান্ হত্যা সালাবৃকেভাঃ শ্বভে! দর্ভধান্ ॥ নিনয়নকালে ধ্যানং বিধত্তে-_-““যং দিষ্যাত্রং ধ্যায়েচ্ছ- 
চৈবৈনমপপন্তি+ (সংকাণ ৬ প্র ২ অৎ ৭) ইতি। শুচা শোকেনার্পরতি যোজয়তি ॥ 

৭। পসি৬হীরলি সপদ্ধসাহী স্বাহা। সি৮হী রসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা। সি৬হীরসি 
রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা। সি৬হীরভ্তাপিত্যবনিঃ স্বাহা। সি৬হীরন্তা বহু দেবানেবয়তে 

বজমানায় স্বাহ!1%-_-কল্পঃ--"অখৈন।ং হিরণামন্তধণয়াক্ষযা পঞ্চগৃহীতেন ব্যাঘারয়তি সি৬হীরসি 

সপদ্বস।হী শ্বাছেতি দক্ষিণেহংসে, সি৬হীয়সি সুএজাবনিঃ স্বাহেত্যোত্তরস্তাং শ্রোণ্যাং, সি” হীরসি 

রলায়স্পোষবনিঃ স্বাহেতি দক্ষিণস্তাং এ্রোণ্া।ং, সি৬হীরস্তাদিত্যবনিঃ শ্বাহেতি উত্তরেইংসে, 
সি৬ হীরস্তা বহ দেবান্দেশয়তে যঞ্জমানায় স্বহেতি মধ্যে” ইতি। 

হে উত্বরবেদে ত্বং সিংহরূপধারিণাসি। সপরপাহী বৈরিঘাতিনী। নুপ্রজাবনিঃ শৌভনা- 
পতাতৃত্যপ্রদা। রায়স্পোষবনিঃ পশ্বারদিধনসমৃদ্ধিদা। আদিত্যবনিভূতিসন্বন্ধি প্রতিষ্ঠা প্রদা। 

দেবয়তে দেবানিচ্ছতে জমানায় দেখানীনয় তবেদং ছুতমন্ত্র ॥ উত্তরবেদের্বরবাকামনুস্থত্যৈে- 

কৈকং কামমেকৈকা হুত প্র/গ,এনলিত্যে তং মন্ত্রক্থচিতমথং দর্শয়তি--“সোত্তরবেপিরব্রবীৎ সর্বব মা 
কামাব্যশ্বথেতি তে দেবা অক মরস্তা সরান ভ্রাতৃব্যানভি তবেমেতি তেইজুহবুঃ সি৬হীরসি সপত্ধ- 

সাহী শ্বাহেতি তেহনুরান্ ভ্রাভৃ্যানতিতুয়াকা ময়স্ত প্রজাং বিন্দেমহীতি তেহজুহবুঃ সি৬ হীরসি 
সুপ্র্দাৰপিঃ স্বাহেতি তে প্রজামিন্দন্ত তে প্রজাং বিস্বাইকাময়স্ত পশুহ্বিন্দেমহীতি তেইজুহবুঃ 

পিংহীরসি বায়স্পোষবনিঃ শ্বহেতি তে পশৃনবিন্দস্ত তে পশৃহ্থিবীহকাময়ন্ত প্রতিষ্ঠাং বিন্দেমহীতি 

তেহস্তুহবুঃ সি৬হীরন্তাদিত্যবশিঃ স্বাহেতি ত ইমাঃ প্রতিষ্ঠামবিন্দস্ত ত ইমাং প্রতিষ্টাং 
বিস্বাইকাময়স্ত দেবতা আশিব উপেয়ামেতি তে২জুহবুঃ মি জীরন্তা বহ দেবানেবয়তে যজমানাস্ 
্বাহেতি তে দেবতা আশিষ উপাইয়য়ন্চ, (সং কাণ্ড প্রৎ ২ অ* ৮) ইতি। আশিষ 

ই্যমাণা হুবিংম্বীকারিণীরদদেবতা উপেয়াম প্রাপ্ন,য়ামেতি কাময়মান! যষ্টারস্তে দেবাশ্চরমাহত্যা 
তখৈব প্রাপ্ুবন্। কর্্মফলানি বাইত্রাইশীঃশকেনোচ্যস্তে ॥ 

আহতিসংখ্যাং বিধত্তে পঞ্চ কতো! ব্যাঘারয়তি পথচাক্ষরা পও.ক্তিঃ পাও.ক্তো যক্ঞো 
যজ্জমেবাব রুদ্ধে+ (সং, কান্ত প্রণ২ অ*৮)ইতি ॥ গুণং বিধণ্ডে _ “অক্ষয়! ব্যাধারয়তি 
ভন্মাদক্ষয়া পশবোহঙ্গানি প্র হরস্তি প্রতিষ্িত্যে (সং* কাণ ৬ প্র* ২ অণ৮)ইতি। অক্ষয় 



১ প্রপাঠক, ১২ আনুবাক । ] কষ্-যভূর্বেবেষ মন্ত্র উ১ই 

বক্রগত্যা। দক্ষিণে২ংস উত্বরশ্রোণিরিত্যাদিকা! বক্রগতিঃ। পশবঃ শয়নকালে পাদান্ঙগানি 
বত্রদ্থেন প্রহরস্তি সক্কোচয়ন্তি। অত আহ্ৃতিবক্রত্বং প্রতিষ্ঠিত্যে ভবতি ॥ 

৮। “ভৃতেভ্যস্বা ।”-_কল্প১--“ভৃতেভাস্বেতি অরচমুদগ্হ+” ইতি। হে স্বহত্বাং ভৃতেভা- 
শ্চিরস্তনেভ্যো দেবেভ্য উদশূহামি। বিধত্বে--গভৃতেভ্যস্তেতি ক্রচমুধগ্হাতি য এব দেবা 
ভূৃতান্তেযাং তত্তাগধেয়ং তানেব তেন প্রীণাতি” (সং কা* ৬ প্র“ ২ অ*৮) ইতি। 
ভৃতোঙ্গেশেন ক্রগুদগ,হণে সংকৃতাঃ সম্তঃ গ্রীয়স্তে ॥ | 

৯-১১।  “বিশ্বাধুরসি পৃথিবীং দৃ৮হ। প্রবক্ষিদত্তত্তরিক্ষং দৃ৬ হীচ্যুতক্গিদসি দিবং 
দৃ৬ হ।”-_-কল্পঃ_-“অথ পৌঁতুদ্রবান্ পরিধীন্ পরিদধাতি শিশ্বাযুরদি পৃথিবীং দৃ৮হেতি মধ্যমং 
ফ্রবক্ষিদশ্বপ্তরিক্ষং দৃ৬ হেতি দক্ষিণং, অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃ৬ হেত্যুত্তরং» ইতি। হে মধামপরিধে 
তং কুতল্সাধুঃপ্রদোহসি পৃথিবীং দুঢ়াং কুরু। হে দক্ষিণপরিধে ত্বং স্থিরনিবাসৌহসি। হে 

উত্তরপরিধে ত্বমবিনষ্রুনিবীসোহমি ॥ বিধত্তে_-"পৌতুদ্রবান্ পরিধীন্ পরি দধাত্যেষাং লোকানাং 
বিধৃত্যৈ” (সং কান ৬ প্র*ৎ ২ অত ৮) ইতি। পরিধিত্রয়েণ ভ্রয়ো লোক বিষ্বৃতা ভবস্তি। 

পুতুদ্রদর্দেবদারুঃ ॥ 
১২। "ণআগ্রেন্মান্তগ্নেঃ পুরীষমপি ॥৮-_-কল্প:--"অথাতিশিষ্টান্ সম্ভারাপ্লিবপতি গুল্কলু 

স্থগন্ধিতেজনং শুক্ামূর্ণাস্কীমগ্নেন্মান্তগ্নেঃ পুরীষমসীতি” ইতি । হে সম্ভারম্বরূপ ত্বমগ্নোসকং 
পুরকং চাসি॥ সম্তারাশিদাডুং প্রস্তৌতি_-অগ্রেম্্য়ো জ্যায়।৬ সো ভ্রাতর আসস্তে দেবেভ্যে। 

হব্যং বহন; এরামীয়ন্ত সোইগ্লিরবিভেদিখং বাবস্য আর্ডিমাহরিষ্যতীতি স নিলায়ত স যাঁং 
বনম্পতিঘবসন্তাং পৃতুদ্রৌ ঘামোষধীষু তা৬ সুগন্ধিতেজনে যাং পশুধু তাং পেত্বস্তাস্তরা শঙ্গে তং 
তেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছস্তমন্ববিনস্তম্ুবন্নপ ন আ বর্তশ্থ হল্যং নো বছেতি সোহত্রবীদ্বরং বুণৈ যদেব 
গৃহীতন্তাহুতত্ত বহিঃপরিধি স্বন্থাত্বন্মে ভ্রাত্ণাং ভাগধেয়মসদ্দিতি তশ্মাদযদগ, হীতন্যাভতন্ত বহিঃ- 

পরিধি স্বন্দতি তেষাং তগ্ভাগধেয়ং তানেব তেন গ্রীণাতি সোহমন্ততাস্থগ্স্তো মে পুর্বে ভ্রাতরঃ 
প্রামেষতাস্থানি শাতয়া ইতি স ঘাস্তস্থান্তশাতয়ত তৎপুতুদ্রবতব্গন্মা৬ সনুপত্থতং তাগল্গুলু॥% 

(সং কান ৬ প্রৎ২ অণ৮)ইতি। 

ভ্রাতরো হবির্হনপ্রয়াসেন ষথা মুক্তা ইথখমেব সোহন্তোহপি মৃতিং প্রাপস্ততীতি ভীতোহ* 

গ্ষপিকড়ো বনম্পত্যোষধিপশ্ুঘেকৈকাং রাত্রিমবসৎ। দেবদাকুবুক্ষে স্থুগন্ধযুক্ততৃণে পেত 
মেষস্ত শৃ্গর়ার্্ধ্যে চ ক্রমেণ তং বসন্তং দেবা হুবি বহনে প্রেরয়িতুমৈচ্ছন। তমদ্বিষ্যালতন্ত। 

ক্রগুদগ্হীতন্ত হবিষো বল্লেশরূপং হোমাৎ পূর্ব পরিধিভ্যো বহির্থবিঃ স্কন্দেৎ স ভ্রাভূভাগোহ- 
্থিত্যগ্নেব্বরঃ ৷ অস্থ্বস্তত্বগন্থিমাংসোপেতাঃ প্রামেষত মৃতাস্তনীয়ান্তস্থীনি মাংসানি চ শাতয়ৈ 
পরিত্জানি। পরিত্যক্তানি তানি পৃতুদ্র গুস্কবতবতাং ॥ বিধত্তে--“যদেতান্ৎপস্তারান্ৎ 

সম্ভরত্যগ্রিমেব তৎ সংভরতি” (সং* কাণ ৬ প্রণ ২ অৎ৮) উতি॥ মন্ত্রগতেন পুরীষশন্দেন 
সম্তাররূপং বহ্নিপূরণং বিবক্ষিতমিত্যাহ__““অগ্নেঃ পুরীষমসীত্যাহাগ্নের্্যেতৎ পুরীষং যৎসম্ভারাঃ, 
(সং* কাণ ৬ প্র“ ২ অ* ৮) ইতি। গরস্তলুন্থগদ্ধিতেজনগুরোর্ণাস্তকাঃ সম্তারাঃ ॥ 

কিং চ দেবদারুপরিধিরূপেণ বঞ্ছিনা ভ্রাতরোহস্ত সন্নিধীয়স্ত ইত্যাহ-_“অথো খহাহুরেতে 
ফাবৈনং তে ভ্রাতিরঃ পরি পেরে বৎ পৌতুদ্রবাঃ পরিধয় ইতি” ( সংৎ কা* ৬ প্রৎ২ অণ৮) 

কৃষ্ঃ-মন্জুর্ধেদ---৭৮ | 
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ইতি । এনমহিং পরিতঃ শেরতে। অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ -“বিত্বোত্তরাখ্যবের্থং চতুতিঃ 

পরিতো! লিখেৎ। বিদেন্থিভিত্রেৎ পাংস্থন্ সিংবীর্কেষ্তাং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১ উরু প্রথয়তে 
বেদিং এরবা সংহত্য শন্যয়া। দেবে প্রোক্ষা তথা দেবে সিকতাহত্রাবকীর্য্যতে ॥ ২॥ ইন্জ 
প্রোক্ষা চতুদ্দিক্ষ সিংহীরংদনদ্বয়ে তথা । শ্রোথিদ্বয়ে চ মধ্যে চ ব্যাধারয়তি পঞ্চভিঃ ॥ ৩ ॥ তৃতেত্যঃ 
ক্রচমুদগ হা বিশ্বী পরিধয়্যঃ | অগ্রেঃ সংস্থাপ্য সম্তীরানন্্াঃ বড় বিংশতির্তাঃ ॥ ৪1৮ ইতি ॥ 
|] নাত্র বিশৈষমীমাংসা ॥ 

নাপি চ্ছন্দঃ ॥ 

ইতি প্রীমৎসায়ণাচার্নারিরচিতে মাধ্বীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কষ্ণযুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্যে 'প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে ঘ্বাদশোহনুবাকঃ ॥ 

বটি 
পঃ 

মন্ত্রর্থ-আলোচন। | 

অনুক্রমণিকায় ভাঁধাকার বলিয়াছেন,-একাদশ অস্থুবাকে উপসদ ইষ্টি কথিত হইয়াছে। 

সেই উপসদ ইষ্টির মধ্যম উপদদ দিনে যট্রিংশৎ পদ পরিমিত বেদী নির্ষিত হ়। সেই 
বেদীর পূর্বভাগে দ্বাদশ 'অন্ুবীকে উত্তর-বেদী বিনিবিষ্ট হইতেছে । 

এইরূপ অন্ুুক্রমণে মন্ত্রের 'অর্থনিঞ্ধীশনে প্রবৃত্ত হইয়া বিনিষ্বোগ-সংগ্রহ হইতে ভাষ্যকার 

মল্স-সমূহের নিশ্নরূপ বিনিয়োগ নিদেশ করিয়াছেন ; যথা,_উত্তরবেদী নিম্ীণ জন্য “বিত্তায়নী 
গ্রভৃতি মগ্্রে বেদীর চারিটা সীমারেখা নির্দেশ করিয়া লইতে হইবে। “বিদেরগ্নেঃ প্রভৃতি 
মন্তর্য়ে পাংশু (ছাই) গ্রহণ করিয়া, 'সিংহীরপি, মন্ত্রে সেই ছাই বেদীতে নিক্ষেপ করিতে 
হুইবে। তার পর “উরু প্রথন্ব' মন্ত্রে বেদী প্রসারিত করিয়া, “ফ্রবা প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যার দ্বারা 

বেদী নির্শাণ জন্য মৃত্তিকা খনন করিবে। তদনস্তর “দেবেত্য শুস্তস্ব” মন্তরয়ে প্রোক্ষণ করিয়া 

সেই বেদিস্থানে সিকতা ( বালুকা ) খিকীর্ণ করিবে। পরে 'ইন্ত্রঘোষস্্া' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির 

চারিদিক প্রোক্ষণান্তর “সিংহী* প্রতি মন্ত্রে অংসদ্বয়ে প্রোক্ষণের বিধি । তার পর ধু সিংহী 
গ্রস্তুতি পাঁচটা মন্ত্রে পুনরায় শ্রোশিদ্বয়ে মধাভাগে প্রোক্ষণ করিতে হইবে। “ভৃতেভ্য*, প্রন্ৃতি 
মন্ত্রে ক্রক গ্রহণান্তর “বিশ্বা প্রভৃতি মন্ত্রে পরিধিত্রয়ে নিক্ষেপ করিতে হয় । পরে 'অগ্নেঠ 

প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে উপকরণাদি স্থাপন করিতে হুইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে দ্বাদশ অনু- 
বাকের মন্ত্-সংখ্যা যড়বিংশতি । 

প্রথমে ছুইটী ব| তিনটা প্রক্রমে স্দায়ের দার! বেদিকে উৎকীর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া, বৌধায়নের 
মতে, শম্য। গ্রহণাস্তর টাত্বাল পরিমিত করিবে। পূর্বোৎকীর্ণ সঞ্চর মৃত্তিকা পরিহার করিয়া, 
তাহার উত্তরদিকে সেই শম্যা স্থাপন করিবে। “বিত্তীক়নী মে অনি” মন্ত্রে সম্পুখ হইতে দক্ষিণ- 
দিকে শ্কা দ্বারা রেখাস্কন করিবে। তার পর “তিক্কায়নী, প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ হইতে পূর্বদিকে, 
'অবতান্মা নাথিতং' ও "অবতান্মা ব্যথিতং' মনতয়ে যথাক্রমে উত্তর ও পশ্চিম দিকে স্ফায়ের দ্বার! 



২ প্রপাঠক। ১২ অনুবাক।] কৃষ্+-যজুর্ষেবেদ-মন্তু | ৬১৯ 

রেখাক্কন করিতে হইবে । আপন্তঘঘ আবার বলেন,--শম্যা-গ্রহণাস্তর যজমান দশপাদ- 
পরিমিত চাত্বাল নির্দেশ করিয়া লইবে। নিম্নরূপে চাত্বাল নির্দেন করিতে হইবে: প্রধান 
বেদীর যুপাবটদেশের সঞ্চর পরিত্যাগ করিয়া, তাহার উত্তর দিকে দশপাদ-পরিমিত স্থান গ্রহণ 
করিবে। আর সেই উত্তর দিকেই উত্তর মুখে শম্যা স্বাপন করিতে হইবে। তার পর ক্ষায়ের 

দ্বারা দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর চিক্কিত করিয়া লইবে। তদনস্তর গবিতায়নী মে অসি” মন্ত্রে দক্ষিণ 

হইতে পূর্ব, "তিক্তায়নী মে অপি” মন্ত্রে পশ্চিম হইতে দক্ষিণে, 'অবতান্ম! নাধিতং, মন্ত্রে উত্তর 
হইতে পূর্ব্ণে এবং “অবতান্ম! ব্যথিতং, মন্ত্রে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে-_-এইরপ প্রক্রমে উত্তর- 
বেদীর নিমিত্ত শম্যার ছারা চাত্বাল প্রস্তত করিতে হইবে । এই উত্তর বেদীর দ্বিবিধ আকুতি । 

মহাবেদীর পূর্বভাগে মৃত্তিকা প্রোক্ষণে নির্শিত একন্প আকার। আপন্তত্বের মতে 
বেদীর সেই আকৃতি বিষয়ক মন্ত্র দ্বাদশ অনুবাঁকে ব্যাখা।ত হইয়াছে । মৃত্তিকা-নির্শিত 

চাত্বাল-মপর রূপ। বৌধায়নের মতে এই প্রকার বেদ্বিবিষয়ক মন্ত্র-এই অন্রুবাকে 

উক্ত হইয়াছে । 
যাহা হউক, ভাস্মাস্থসারে প্রথম মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা! এই,--“হে উত্তরবেদি | তুষি, 

আমার “বিত্বান্বনী” অর্থাৎ বহ্িরূপ বিত্তবের প্রাপিকা হও । “তিক্তায়নী' অর্থাৎ বহ্ি-তেজের" 

ষে জ্বালা-রূপ, তুমি তাহারই প্রাপিকা হও। “নাথিতং' অর্থাৎ বঞ্রিযাঁচক আমাকে রক্ষা কর। 

'ব্াধিতং অর্থাৎ বহ্িলাভ হইতে ভীত আমাকে রক্ষা কর।” 

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হয়,“এই অগ্নি সোমাহুতির আধার-স্বরূপ। হুতরাং গার্থপত্য দক্ষিণা, 

প্রভৃতি নামধেয় অগ্নির মব্যে সার শ্রেষ্ঠ। হে অঙ্গির! তুমি এই চাত্বালগত মৃত্তিকারূপ 

পৃথিবীর স্বরূপ হও অথবা পৃথিবীতে বর্তমান হও। তথাবিধ তুমি আয়ুশ্রাদ নভোনামের সহিত 

উত্তরবেদীতে আগমন কর। যেহেতু তোমার অতিরস্কত নাম যজ্ঞসম্বন্ধ, তোমার সেই নামে: 
তোমাকে উত্তববেদীতে স্থাপন করিতেছি ।, 

বৌধায়নের মতে তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশের (“অগ্নে অঙ্গিরঃ, প্রভৃতি মন্ত্রের ) দ্বার! অন্নি' 

আহরণ করিয়া উত্তর বেদীতে দ্বিতীয় বার অগ্নি স্থাপন করিবে। তার পর অগ্নে অঙ্গিরই... 

তৃতীয়স্তাং, প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় বার অগ্রি গ্রহণ করিয়া উত্তরবেদীতে নিক্ষেপ করিবে। তার পর,. 

'ত্তেনাধষ্টং প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ বার অগ্নি গ্রহণ করিয়া বহির সহিত উত্তর বেদিতে স্থাপন 
করিবার বিধি। আপন্তম্বেরও এ একই অভিমত |, ভাষ্াকার বলেন,_- এখানে 'অঙ্গিরঃ যে। 

দ্িতীক্স্তাং প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথমে “বিদ্রগ্নে ইত্যাদি মন্ত্র আমনন করিতে হয়। মন্ত্রশেষে: 

পৃথিব্যাং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। “তৃতীয়ন্তাং প্রভৃতি দস্তরোচ্চারণেও এরূপ পদ্ধতির। 
অনুসরণ করিতে হইবে। চাত্বলস্থিত পৃথিবী অংশ-ভেদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপে পরিদৃই হইয়া 
থাকে। মন্ত্রের অর্থ হয়, হে অগ্নি] অপনি এই বেনিগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃথিবীতে আফুঃ 
নামে আগমন করুন। আপনার যে অনাধুষ্ট যজ্ঞধোগ্য নাম আছে, সেই নাসের দ্বারা এই 

বেদিতে আপনাকে স্থাপন করিতেছি । 

ভাষ্যে মন্ত্রের এইন্ধপ অর্থই নিষফাশিত হইয়া থাকে। ভাষ্ের সহিত মিলাইয়া পাঠ 
করিলেই পাঠকগণ তাহা অবগত হুইতে পারিবেন। ভাষ্ের অনুসরণে মন্ত্রের ফে 
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ইংরেজী অন্নবাদ প্রচলিত আছে, নিয়ে তাহ! প্রদান করিতেছি। ভাম্তের তাৰ 
অপেক্ষা ইংরেন্সীর ভাব কতকটা সহঙ্গবোধা, তাহা হইতে তদ্বিযয় উপলব্ধি হইবে। 

মন্্রতগ্নের সেই ইংরেদী অন্থবাদ,_ 
1, /£ 17707 1776 0100. 210 0176 5901)61175 01806 01 1101053- 

£ 101 1776 01100 210 01061701790 075 21110160, 

£ [১0060 1776 [0] 00 ০6 ০01 ৫6501001101), 

£ 19106606176 (01) 006 50985 01 00110192001. 

2, 5120 4১67110170৬ 0060) 10 17996 07406 15 201095, 0৩৮ 

519 /৮15/255 1৮ 0৮8 ঢাঞাছাত 01 ঠএ- 20০98 1017) 0015 5জাটা 

€01081050% 0০91৮ 1 129 0169 10) 5200 10105101205 15019 09706 

01১০ 1962765৮, 

251510095 0) 105 560000 671) 2170 016. 070 6210 

00008100911), 0010 71, 78125 ৬1৮ 010 08000 01 9৩, 0০৬7, 
718/ 017০০ 10) 6৭0] 11005101506 10010 12170600700 0৮690. 

এক্ষণে আমর! এই তিনটা মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নিম্পন্ন করিয়াছি, তদ্বিষয় অ।লোচনা করিতেছি ॥ 

আমাদিগের মন্মীন্ুসারিণী-ব্যাখ্যঠ এবং বঙ্গান্ুবাদের অনুসরণে পাঠকগণ আনাদিগের ব্যাখ্যার 

যৌস্কতিকতার বিষয় অনুধাবন করিবেন। বোধ-সৌকর্যার্থ আমরা মন্ত্তিনটাকে বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত করিয়ছি। মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে “বেদি সম্বোধনমূলক কোনও পদ পরিপৃষ্ট হয় না। সে 
অবস্থায় এ বেদি পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের অর্থাস্তর ঘটাইবার কোনই আবশ্ভকতা অনুভব, 

করিনা। কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য যদি এরন্নপই হওয়া সঙ্গত হয়,, 
তাহাতে আমরা কোনও আপত্তির কারণই দেখিতে পাই না। তবে আমরা যে আদর্শে 
অনুপ্রীণিত, তাহাতে আমাদিগের দৃষ্টিতে, মন্ত্র সম্বোধ্য অন্তবপই মনে হয়। আমরা, 

আমাদের পরিগৃহীত পদ্ভার অনুসরণে কয়েকটা মন্ত্রে হৃদয়ের সার-সামগ্রী ভক্তির সম্বোধন 

আছে বলিয়াই মনে করি। তাহাতে “তিক্তায়নী” “বিত্তায়নী” “নাথিতং ব্যথিতত 

প্রভৃতি পদের সুন্দর অধ্যাত্িকতামুলক অর্থ প্রকটিত হয়। অন্তান্য মন্গের সম্বেধ্য যে 

অগ্নি, তাহা মঞ্ক্রেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু আমরা সে অগ্নি অর্থে জ্ঞানান্ি অর্থাৎ নিখিল- 

গ্রজ্জানাধার ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। হ্বদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে ; ভগবানের: 

আগমন ও উপবেশন অন্ত বেদি-নিশ্মীণের--তাহার উপযুক্ত আসন-প্রস্বতের__-মাবগ্তক. 

হইয়াছে। ভ্ঞন ও ভক্তিই সে আসনের একমাত্র উপাদানভূত। তাই তক্ত, হৃদয়-রূপ 
টাত্বাল খনন করিয়া, জ্ঞান-ভক্কি-বূপ বেদি-নিন্মাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন; আর সেই ভাবে, 
অনুপ্রাণিত ও সঙ্কম্পবন্ধ হইয়াই ভগবানের নিকট তদনুরূপ প্রীর্থনা জানাইতেছেন। তিনি, 

পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে অর্থাৎ বিশববর্দাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ববদ! সর্বত্র বিরাজমান: 
রহিয়াছেন। তিনি বখন যেখানেই থাকুন, তাহার পবিত্র নাম ধরিয়া প্রীণ খুলিয়া ডাকিতে, 
পারিলে, সেখান হইতে €সই নামে আপিয়াই তিনি সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, হয়েল।, স্থুলতঃ 

এই ভাবই মন্ত্রের অস্তরনিহিত & 
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মন্তররয়ের অন্তর্গত কয়েকটা পদ কথঞিৎ দুর্বোধ্য । শডক্তায়িলী' পদের ভাত্যাগুমোদিত অর্থ 
--প্তিজন্ত বহিতেজসো জালারিপন্ত গ্রাপিকািসি।” ইহাতে ভাব বিশেষ পরিস্দুট হইল না। 
মন্ত্রের প্রচলিত ভাব--“দারিদ্র পৃরষকে ওাপ হইয়া, তাহার দারিদ্র ছুঃখ-মৌচনের অন্বা, ফল- 
শল্তাি প্রদান দ্বারা তাহার ছুঃখ দূর কর।” লৌকিক অর্থে এ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে 
কিন্তু ইহা হইতেও ভাব অধিকতর পরিস্ফট হয়, যঙ্গি উছ্বার অর্থ করি-_পপাপসন্তপ্তানাং 
আশ্রয়ভূতা-_পাপতাপশাস্তিকারিণী। দারিছ্রা--আর কি? পাপের কঠোয় নিশ্পেষণ ডিন 

তাহাকে আর কি বলিতে পানি? মাহষ অদৃষ্টবানী। পুর্ব-কর্মফলে কেহ ধনী কেছ ঘা. 
নিধন হয়; অর্থাং, জীব আপন আপন কর্খানুসায়ে ইহসংসারে সুখ-ছঃস ভোগ করে ॥ 

সেই কর্মফল নষ্ট করিয়। দীরিদ্রয-দুঃখ অথাৎ পাঁপসন্তাপ দুর করিবার পক্ষে, হৃদয়ের শুদ্ব-সন্থ 

জ্ঞানতক্তি অদ্বিতীয়। ইহলৌকিক অর্থাভাব-ভ্রনিত দারিত্র্য ছুঃখ-মোচনে আগ কি ফলনাত, 

হইল-_যদি পারলৌকিক হছুঃখ-দারিদ্র্য- পুনঃপুনঃ গতাগতি-নিরৌধ মন হইল? তাই 

পতিক্তায়নী” পদে আমরা! পুর্ধোক্তরূপ ( “তিক্ত” অর্থাৎ পাপসস্তপগ্তদিগের অয়নী অর্থাৎ আশ্রয়. 
ভূতা ) অর্থ পপ্রিগ্রহণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে»_-'আমার পাপ মস্তাপ দুর করিয়! 
আমাকে পরমাশ্রয় প্রদান কর।” পাপ-সস্তাপ কিসে দুর হয়? যদি পাপ-মূল--ছুগয়েক্ 
অজ্ঞানতা বিদুরিত হয়। মূল উচ্ছিন্ন হইলে কাগু ও শাখাণপ্রশাখা কতক্ষণ তিঠিতে পারে £ 

অন্ঞানতা যদি দূর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাব শাখা-প্রশাখা কাম-ক্রোধ-হিংসা-গ্রলাভনাছি 
সকলেবই উচ্ছেধ সাধিত হইয়া থাকে । জ্ঞান এবং ভক্তির সহায়তায় সে অসাধ সাধিত কইকে, 

পারে। তাই মনে শুদ্ধসন্বাঙ্গীভৃতা ভক্তিরূপিণী দেবীর সক্কোধন পরিকাল্পত হইয়াছে। 
"বভারনী” পদেরও অর্থ প্রায় একইরূপ। ভাঙ্যের অর্থ-বিত্বার্থ নরে। যঙ্কামেতীতি, 

বিভ্তীযনী অথবা “বহ্কিন্ূপত্ত শিত্তপ্ত প্র/পিকা ” আমাদের অর্থ--প্রেঠধলানামাধা রস্থরূগা, 

দরিদ্রাত্ুঃখন|শিনী, পরমধন-প্রদাত্রী / জ্ঞান ও ভক্তিতেই মোক্ষ অধিগত, হয়) মোক্ষ- 

চতুর্বর্ঘরূপ ধন--অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর কি হইতে, পারে? পার্থিব ধনরত্বে ইহলোকে 
বিভ্তবান হওয়। যায় বটে) কিন্তু তাহ! তো! কলুষ-কলঙ্ক-পরিশ্ন্ নহে! তাহা তে! ক্ষণস্থায়ী ! 

ভক্ত সাধক দে ধনলাভের আকাজ্ষ। কর্দাচ করেন না। তাহার লক্ষ্য--সেই পরমধন- 

লাভ)-_যে ধন লাভ করিলে, ইহলোকে এবং পরলোকে উভয় লোকেই সুধী হইতে 

পার! যায় ১ঘে ধনের অধিকারী হইতে পারিলে, ইহলোৌকিক ও পারলৌকিক সকল 
দুঃখ বিদুরিত হয়। ?নাথিতং মা অবতীৎ মন্ত্রের অর্থ-“দরিদ্রতা হইতে আমাকে রক্ষ! 
কর) আমাকে ধেন কাহারও নিকট কিছু যাঁজ্ঞ। করিতে না হয়। ভাব এই 

মে._'আমার হ্রদের স্ভবনাশ-রূপ দরিদ্রতা যেন আমার না আসে। অর্থাৎ, 

তুমি আমার হৃদয়ে সঙ্ভাব-দেবভাধ সংরক্ষণ কর। “ব্যথিত মাঁ অবতাৎ 
মন্ত্রের তাৎপর্য--পাপ আলিকা যেন আমাকে অভিভূত না করে অজ্ঞানতা-- 

পাপের মুল) তাহার উচ্ছেদই শান্ত__তাহার নির্ল-সাধনই মুক্তি। প্রার্থনার ভাব 
এই যে,পাপমূল উচ্ছেদে করিয়া আমাকে ভ্ঞানালোক প্রদান কর+ হৃদয়ে দেবভাব 

সংরক্ষিত হউক ॥ 
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বিদেরপিরতে! নাম'--ন্বতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের অর্থ, ভাষ্যমতে-_-“হে পৃথিবি ! 
তোমাতে অধিষ্ঠিত নতো নামক অগ্নি জানুন যে, আমি তোমাকে খনন করিতেছি । ইহ! 

হটতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়! যায়, নুধীগণ অনুধাবন করিবেন) নিরুক্তে “নাম সন্প সদনম্, 
(নি* ১২২) প্রস্ৃতি একই পধ্যায়ভুক্ত | “নভঃ, অর্থে আকাশ বা উন্নত স্থান বুঝায় 

জদয়ই জ্ঞান ও তক্তির আধারস্থানীয়। “নভোঃ নাম” অর্থে তাই আমরা “হদরূপে নভসি 
আধিঠিত* অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । - তাহাতে অর্থ হইয়াছে,'আমার হৃদয়ে যে জ্ঞানাগরি 

নিহিত জাছে, তিনি তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন । ভাব এই যে. “আমার হৃদয়ে 

জ্ঞান ও তক্তির সন্মিলন ঘটুক”? । আমাদের মতে “যজ্িরং নাম” পদঘয়ের অর্থ “যজ্ঞযোগ্যং 
স্বানংঃ | মন্ত্রের তাৰ এই যে,_আমার এই দেহ বা হৃদয়ই আপনার যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান। 

আমার এই দেহের মধ্যে বা হৃদয়ে সদ্বৃত্তির স্রূরণ অথবা তক্তি-রূপ কুন্থুম-বিকাঁশ হইলে, সেই 
কুন্ুম-সস্তারেই আপনার পুজা সম্পন্ন হইতে পারে। এই হৃদয়ের মধ্যে হৃদভ্যস্তরে জ্ঞানতক্তি- 
সব্বভাব জাগিয়া উঠিলে, তাহাই আপনার পুজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ-মধ্যে পরিগণিত হইবে ।, 
আকাক্ষা---গশুদ্ধসন্ব অবস্থা! প্রাপ্তি। “বেনাধৃইং নাম যজ্জিযং তেন ত্বাদধে মন্ত্রাংশে সাধক 

তাই কহিতেছেন, "আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থানে আপনাকে আপনার পবিত্র নামে আহ্বান 

করি, অথবা আপনাকে হাদয়ে ধারণ করি। আপনি আসিয়! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে জ্ঞান ও 

ভক্তির শ্ররণে আমার আকাক্ষার পরিকৃথ্টি ঘাটবে )--আমি শুদ্ধসত্বপ্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির 

সশ্মিলনে পরিত্রাণ লাভ করিব ।” মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি। 
মনে অগ্নিকে “অঙ্গিরং বলিয়া সম্বেধন কর] হইয়াছে। ভাব্মকার বলেন,--'অঙ্গিঃঃ 

অর্থাৎ গতি ধাহার আছে, তিনিই অঙ্গিরা। উহার সন্বোবনে ণঅঙ্গিরঃ' পদ হয়। তাহা 

হইতে গতিশীল অর্থের এবং “এহি” ক্রিয়াপদের অব্যাহার। অগ্নি সকল জিনিসকে দগ্ধ 

করিতে করিতে গমন করে এবং দখ্বীভূত সামগ্রী অঙ্গার হইয়! যায়,--ভাবে ইহাই অনুমিত 
হুয়। কেহ কে আবার বলেন,--“অঙ্গিরস নামে এক খধিবংশ ছিল। অগ্নি তাহাদের পূর্ব- 

পুরুষ। অগ্নি হইতে অঙ্গিরস খধি-বংশের উতপত্বি হয়) এই জন্ত অগ্নি “অঙ্গিরঃ নামে 
অভিছিত। খ্খ্বেদ-সংছিতার ভাষ্ে সায়ণাচার্য্যই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদ- 

মন্ত্রের নিতাত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলে অনিত্য খুধিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ চন! 
কর! যায় না। যাহা হউক, আমর! এ 'অজিরঃ, পদের প্অশেষগ্রজ্ঞানাধার, অর্থ গ্রহণ 

করিয়াছি। আমরা মনে করি, "অগ্নে সন্বেধন এখানে ভগবানের সম্বন্ধে (সমষ্টিভূত কেন্ত্রী- 

ভূত বিভূতি-বিষয়ে ) প্রযুক্ত হইয়াছে । অঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান+ঈরস্ (বিদ্বধান্) যাহাতে আছে, 

সেই অঙ্গিরল। 'জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞান-শ্বরূপ অশেষপ্রজ্ঞানাধার অর্থই সে পক্ষে সমীচীন। 
ভগবান জনের আধার--জ্ঞানময়, অগ্নির “অঙ্গিরঃ, সন্বোধনে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 

সাযণাচাধ্যও অনেক স্থলে “অঙ্গিরং পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে খধির সম্বন্ধ পরিহার করিয়াছেন | 

তিনি প্রয়োজনানুরূপ বিতর স্থলে বিভিন্ন রূপ অর্থ অধ্যাহ।র করিয়া গিয়াছেন ( খগ্থেদ-সংহিতা, 
১ম--৩১্--১ম ও ১৭শ খক্ এবং ৪৫নু--৩ধ) । কিস্ত আমাদের অর্থে সর্বত্রই একই রূপ 

ভাব প্রকাশ পায়। কোনও স্থলেই ভাব-পরিবর্তনের আবশ্ঠক হয় ন। 
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মন্ত্রে 'পৃথিব্যাং পদ আছে। আমর! এ পদ্দে ভাত্যান্থামোদিত অর্থ ই পরিগ্রাহণ করিয়াছি। 
খমাদিগের ভাব এই যে,--ভগবান পৃথিবীতে, অস্তপিক্ষলোকে এবং স্বর্গধামে,--এক থান 
এই বিশ্ব-ক্ধা্ডের সর্বত্রই বিছ্বমান আছেন। স্ুৃতত্নাং যেখান হইতে যে নাদেই তাহাকে 
ডাক না কেন, ভক্তি-ভাবে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, তিনি সেখান হইতে সেই নামে 

আসনিয়াই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন । আমরা মদে রি, ইহাই সুসঙ্গত অর্থ। 
এই ভাবে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করাই সম্মীচীন বোধ ফরি। 

চতুর্থ খন্ত্রের সহিত গ্রস্থাস্তরে একটা উপাত্যানের অবতারণা করা হয়। সে উপাখ্যানটী 
এই, অন্ুরগণের অত্যাচারে জুদ্ধা হইয়া, পুরাকালে বাদ্দেবতা সিংহ্থীকূপ ধারণ করিয়া 

অন্থরগণকে সংহার করিয়াছিলেন । ভাষ্মমতে মন্ত্রটী উত্তর বেদির সন্বোধনমূলক । মন্ত্রের 
দ্বারা উত্তর বেদিতে পুর্ণতা-সাধক উপফরণার্দি নির্বাপন করিতে হয়্। ভাষ্যে মন্ত্রেণে কোনও 
অর্থ অধ্যাহত হয় নাই। যাহ হউক, আমরা মন্ত্রটাকে সরল প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। 

মন্ত্রের সহিত যে উপাধ্যানের সম্বন্ধ ট।নিয়া-আন! হয়, আমর! সেরূপ কোনও উপাখ্যানের 

সম্বন্ধ স্বীকার করি না। অথব! উত্তর-বেদির সথোধন বিষয়েও কোনও যৌক্তিকতা দেখিতে 

পাই না। আমাদের মতে, মন্ত্রী হৃন্পিহিতা শুন্ধসত্বাঙ্গীভূতা তক্তির সন্বোধনে বিনিধুক্ত | 
ভগবানকে ভক্তিডোরেই বাধিতে হয়। ভক্তিতেই তাহাকে ,বাধিতে পারা ধায়। ভগবান 

সর্বশক্তিমান্। সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে যে সামগ্রীর দ্বারা বাধিতে পারা যায়, তাহার 
শক্তি যে অপরিসীম, তাহ! বলাই বাহুল্য। এই জন্তই তক্তিকে 'মহিধী” অর্থ।ৎ সর্বশক্তি 
আধারভূতা। বলা হইয়াছে । আবায় ভক্তি-_সিংহী”। “সিংহী” অর্থাৎ অশেষশক্তিসম্পন্ন। 
তিনি সেই শার্তুর দ্বারা সিংহীর ন্যায় অমিতপরাক্রমে শকুসমুহকে সংহার করিয়া থাকেন। 
অন্তরের শক্রু দুর হইয়া হুদ নিশ্মীল-_-কলুষকলঙ্ক পরিশূন্ঠ না হইলে তো আর সে হৃদয়ে 
ভগবানের স্থান হয় না! একই আধারে যেমন বিভিন্নশ্ধন্মাবলম্বী দুইটা সামগ্রীর স্থান হইতে 

পারে না; সেইরূপ অসন্তাবপূর্ণ হৃদয্ে, সন্তাবের সমাবেশ হয় না। তাই হৃদয়ে সংস্বরূপকে 
প্রতিষ্ঠত করিতে হইলে, অসভ্ভাবকে বিদুরিত করিতে হয়। শক্তিতে হৃদয়ে সেই সন্তাবের 

সঞ্চার হইয়া থাকে ; আর সপ্তাবেই--সৎস্বরূপের ভাবলাতেই, ভক্তি অলম্বৃতি হয় অর্থাৎ অনন্যা. 

ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভক্তি খন মেইভাবে একৈকশরণ্য হইয়! ভগবানে স্তন্ত হয়, তখনই 
সে হৃদয়ে ভগবান অধিষ্টিত হন। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা--“ঘদি ভগবচ্চরণে শরণ লইতে 
চাও, সর্বশক্তির আধারতৃত ভক্তির সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও । সেই শক্তি অধিগত হইলেই ভগবানের 
মঙ্গ্রহলাভে সমর্থ হইবে । আমাদের মতে, এই ভাবই মন্ত্রের অস্তনিহিত রহিয়াছে। 

ভাষামতে “উরু প্রথস্বোরু তে বজ্ঞপতিঃ প্রথতাং মন্ত্রে বেদির নিমিত্ত মৃত্তিকা প্রসারিত 

করিয়। “বাসি” মন্ত্রে শম্যার দ্বারা সেই মৃত্তিকা-সমুহকে পুনরায় একত্রিত করিয়া! লইতে হুইবে। 
তার পর 'দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব মন্ত্রে প্রেক্ষণাদির ধারা “দেবেভাঃ শুপ্তস্থ* মঙ্ত্রে তহপরি সিকতা 

'ৰালুক] ) বিকীর্ণ করিবে। ভাষ্যে মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহত হয় নাই। কেধলমাত্র “প্রথস্থ' 
ফরবা” "শুদ্বন্থ' ও *শুস্তন্থ” পদচতুষ্টয়ের প্রতিশব প্রদত্ত হইয়াছে । মন্ত্রের সথোধ্য সামগ্রী ভাছ্ে 
নির্দিষ্ট হয় নাই! তবে শুত্রগ্রস্থে এই মন্ত্রে জধানকে প্র! ও পণ্ড গ্রভৃতির দ্বারা অভিবৃদ্ধ 
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করিবার ভাব খণ্ড হয়া ধায়! সাক হইতে বুঝা যায়,_মন্ত্রে লৌকিক এশবর্ডলাছের বিষয়ই 
শুচিত হইগ্নাছে। কর্খকান্ডের দিক দিয়! লক্ষ্য করিলে হয় তে! সে সম্বন্ধে হতে ন! 

হইতে পারে $ কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার 'সম্ুঘরণে আমর! এইরূপ অর্থের সহিত 
একমত হুইতে গারি না। ঝোধসৌকর্মার্থ আমরা! মন্ত্রটীকে হুইটা অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 
প্রথম (ক) অংশে, আমাদের মতে ভগবানকে সম্বোধন কর! হইয়াছে ; আর দ্বিতীয় (খ) 

ংশে চিত্তবৃত্তির সন্বোধন আছে। মন্ত্রে ছইটা “উরু” পদ রহিয়াছে । এ হইটা “উর পদে 

ছুইটা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। প্রথম “উর” পদে-_অনাদি অনন্ত ভগবানকে বুঝাইতেছে। 
সে মতে দিভীয় “উর” পদ্দের অর্থ অধ্যাজত হুইয়াছে--“অনন্তেন সন্বসমুদ্রেন।' প্রথম 'উর” 

পদের “বিশাল মহন? অর্থ হইতেই ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসিদ্াছে। ভগবানের অপেক্ষা 

বিশাল বিরাট, তীহ্ার অপেক্ষা মহান অনস্ত কি হইতে পারে ঝা থাকিতে পারে? সেই 
ভাব হতেই দ্বিতীয় “উর” পঙ্গের “আনভ্তেপ সন্বসমুদ্রেন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে । ভগবান 

অন্সমুদ্র ; তিনি সষ্ভাবের আধার | তীঁহা হইতেই সকল সষ্ভাবের বিকাশ হয়, তাহা! হইতেই 
সকল সন্ভাব সমুড়ত হইয়! থাকে । 'প্রথন্ব' পদের অর্থ ভাষ্যমতে-_“প্রসর | তাহা হইতে আমা- 

দের অর্থ হইয়াছে--“বাপ্রহি। লক্ষ্য-_সবসমুদ্রে অবগাহন $-_সব্বস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। সাধক 

বলিতেছেন, আপনার অনন্ত সন্ব-সমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন| অর্থ২_আমার অস্তিহ 

খিলেপ করিয়। আমাকে আপনার হিত মিশাইগ্বা লউন।' আত্মায় আম্মসশ্মিলনের চরন'আকাজণ 

ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? ষাধক আরও বলিতেছেন,-আ।ম।কে আপনার সহিত 

সন্মিলিত হইবার সামর্থ্য প্রদান করুন। অর্থাৎ যাহাতে আমি আপনাতে লীন হইয়া যাতে 

পারি, আমাকে সেই সামর্থা প্রদান করুন। এখানে অধিকার-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে । 

অধিকারী না হইলে, অধিকার লাত করিতে লা পারিলে, তগবৎ-প্রাপ্তি যে সুদুর-পরাহত 
প্রার্থনর ভাবে তাহা ম্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ফলত:, আত্মশক্তির দ্বারা আঘ্মায় আম্মসন্মিলনের 

আকফাজ্গাই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের 

নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন কর! হইয়াছে। 
দ্বিতীয় অংশে, সেই আত্মশক্তি লাভের জন্য, আস্মায় আত্মসশ্মিলন কামনায় চিন্তবৃত্তিকে 

উদ্বোধিত ক্ল্পা হুইয়াছে। চাঞ্চল্য পরিহার করিয়! "স্থির অবিচলিত ভাবে ভগবানের গ্রতি 
একৈকশরপারূণে বিনিযুক্ত হইবার জন্ত আত্মোদবোধনাই দ্বিতীয় অংশের প্রতিপাগ্ভ। চিত্তের 
'চাঞ্চলাই সকল শ্রেয়ঃ-লাভের অন্তরায়। মন যদি চঞ্চল হয়, মনে যদি একাগ্রতা না জন্মে, মন 

যদি বিক্ষিপ্ত বিচলিত থাকে, ভগবানের করুণা লাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। মনের চাঞ্চল্য 

রহিত হইম্। চিত্ববৃত্তির নিরোধ-সাধনে সমর্থ হইলে,_অস্তরে সপ্ভাবের শুদ্ধসত্বের সমাবেশ 

হইলে 'অস্তর চরম এীশ্বর্ধ্ে শোভমান হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুন্ধস্ব' পদে চিত্তচাঞ্চল্য-পরিহারে 

পাঁপকলঙ্ক-বিদূরণে চিত্তের বিশ্তুন্ধতা-সম্প/দনের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে । আর চিত্বগুদ্ধিতে 
'সন্ভাব্র লমাবেশে অন্তর .যে অলঙ্কৃত হয়, “পস্তস্ব' পদে তাহাই গ্োতিত হইতেছে । ফলতঃ, 

চিন্ত-চাঞ্চল্য-পরিহারে সন্ভাবের সমাবেশে আত্মার আত্মসম্মিলন--সত্বসমুদ্ধ ভগবানে লীন হওয়ার 
চরম লক্ষ্য, মন্ত্রের এই দ্বিবিধ অংশের .অস্তণিহিত বলিয়া মনে করি। 



৯ প্রপাঠক, ১২ আনুযাক।] কৃষং-যভূর্বেদ-মন্ত্র। ৬২৫ 

অনুবাষের ষষ্ঠ মন্ত্রটার টান্সিটা বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশ করি। এ চারি অংশেই বিভিন্ন 
উচ্চ তাবের সমাবেশ রহিঘাছে,-ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত । মন্ত্রের আমরা ষে অর্থ নিষাশন 

করি, আমাদের মর্খ্বাসুসারিপী-ব্যাখ্যার় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিব্যন্ত রহিয়াছে । ব্যাত্যা- 
বিশ্লেষণের পুর্বে মন্ত্র সম্বন্ধে প্রথমে ভাম্যকারের অভিমভ প্রদান করিতেছি। ভাঘ্যকার 
স্থলভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পপ্ন করিয়াছেন,-“ইন্দ্রঘোষাদি নামক দেবগণ, অন্ুচরগণ পরিবৃত 
হয়৷ বস্তু প্রভৃতি স্ব স্ব গণ সমভিব্যাহারে সেই দেবগণকে রক্ষা করুন।” মন্ত্রী উত্বরবেদি 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত । ভাব্যকার এই মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। সে 
উপাধ্যানটা এই,--“দেবাস্থরের সংগ্রামকালে উত্তরবেদি, দেবতা ও অস্থরগণের মধ্যবত্তী স্থানে 

অবস্থিত ছিলেন। দেবতাগণ সেই বেদির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পরিতোষ সম্পাদনে 

প্রবৃত্ত হইলে, অন্ুরের! ভাবিল,--ফণ্দি উত্তরবেদি দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে 

দেবতাদিগের বিজয়লাত অবশ্স্তাবী। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য আরম্ভ হছইল। “দেবগণ 
কর্তৃক উত্তরবেদি অর্চিত হইবার পূর্বেই আমর! দেবতাপিগকে জয় করিব'-_-এইরপ ভাবিয়া, 
অন্থরগণ বজের দ্বারা দেবগণকে প্রহার করিতে প্রস্তত হয়। ইন্দ্রঘোষাধি সেই অন্থুরপ্দিগকে 
দিক্সমূহ হইতে বিতাড়িত করেন। তদলুসারে, অন্ুরগণ যজ্ঞবেদিকে হিংসা করতে ন৷ 

পারে, এই জন্ত মন্ত্রে বেদি-রক্ষার প্রার্থনা সুচিত হইয়াছে । ক্রিয়াকশ্মে হোমাদিতে বেদি-রক্ষা- 

কল্পে প্রার্থনানুচক এই মন্ত্রের যেন্ধপ প্রয়োগের বিষয় সুত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত রহিয়াছে, ভাষ্ষে 

তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্কোস্ত অংশে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিয়াছি। 
স্থলতঃ, ক্রিয়কর্মে মন্ত্রের প্রয়োগ অনুনারেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিফাশন করিয়াছেন । যজ্ঞ- 
কার্ষেয বেদি-রক্ষা-কল্পে মন্ত্রের এইরূপ প্রয়োগ-বিধির যে উল্লেখ শুত্র-গ্ন্থে পরিদৃষ্ট হয়, লৌকিক 
হিসাবে তদ্বিষয়ে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না । তবে লৌকিক প্রয়োগের অনুরূপ অর্থ 

ব্যতীত, মন্ত্রের মধ্যে যে এক অলৌকিক ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত আছে, তাহারই প্রকটন অন্ত 

আমাদিগের ব্যাথ্যাদির অবভারণ। | * 
০৯০ পপি উপ পাপ কাই পপ এ 

* শুরু-যনুর্বদের ভাষ্যকার উবট এবং মহীধর এই মন্ত্রের গ্রয়োগ ও অর্থ সম্বন্ধে যে 

অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, এস্কলে তাহার কিঞধিৎ আভাস প্রদান করা আবশ্তক বলিয়া! মনে 

করি। তাহাদেরও মতে মন্ত্রে উত্তর-বেদীর সম্বোধন আছে। ত্বাহারাও মন্ত্রের সহিত উপা- 
খ্যানের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সে উপাখ্য।ন মূলতঃ একই প্রকারের হইলেও বর্ণনা একটু 

স্বতন্ত্র প্রকারের । এক সময়ে অনুরগণ দেবগণকে হত্যা করিতে আসে। তখন ইন্দ্রঘোষাদি 

দেবসেনাপতিগণ সেই অন্ুরদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করেন। তাহারা যজ্ঞ-বেদি হিংস! 
করিতে না পারে,--এই অন্, মন্ত্রে দিক-চতুষ্টয়ে বেদি রক্ষার প্রার্থনা স্চিত হুইয়াছে। ভাঙে 
এই মন্ত্রের প্রশ্নোগ ও অর্থ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত আছে, নিয়ে তাহা প্রকটিত হইল, 

অন্তবেদিতে পরিস্থাপিত জল লইয়া প্রতি মন্ত্রে গ্রতি বার উত্ভুর বেদিতে সেই জল প্রোক্ষণ 

করিবার বিধি। প্রথম মন্ত্র-চতুষ্ট্ন উত্তরবেদি-দেবতা সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্তর-চতুষটয়ের 
অর্থ,--€( ১) ইন্দ্র শব্দের দ্বারা থে দেবতাকে স্পই্রূপে ঘোষণ! ব! নির্দেশ কর! হয়, সেই দেবতা 

কষ্-যনতুর্রেদ--:৭৯ 
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যাহা হউক, মন্্ার্গ আলোচনায়, প্রথমেই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। আর 

লঙ্গ পড়ে-_“ইন্ধোষ+ পদের প্রতি । আমাদের মতে, মন্ত্রের সন্বোধ্য-_ন্বদয়ের অস্তলিহিত 

শুদ্ধসঘ। 'ইন্্রঘোষঃ, পদের ভাষ্যানমোদিত অর্থ,ইন্্র ইতি শবেন খুস্যাতে বিস্পষ্টং 

কথ্যতে বে! দেবং সোহ্য়মিন্জঘোষঃ 1 অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতে যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে 

বন্থনামক অট্টসংখ্যক গণদেবতাধুক্ত হইয়া, হে উদ্ভর-বেদি ! তোমাকে পূর্বদিকে রক্ষা করুন। 

(২) প্রকষ্প্র্স বরণদেবত| কদ্রাগ্য একাদশপংখ্যক গণদেবতা-যুক্ত হটয়! পশ্চিম দিকে তোমীকে 

রক্ষ। করুন| (৩) মনোবাদ্গণুক্ষ যমদেবতা পিতৃসংজ্ঞক স্বলেণকবানী দেববিশেষে যুক্ত হইয়! 

দক্ষিণ দিকে তোমাকে রক্ষা করুন | (৪8) জগত্-হষ্ট্যাদি সমুদায় কার্ম্যের কর্তা বিশ্বকম্মা, 

আদিত্যাখ্য দ্বাদদশ-সংখ্যক গণদেলভার সহিত উত্তরদিকে তোমাকে রক্ষা করুন । 1৫) অস্থুর- 

নিবারণ জন্য যে জল দ্বার! পূর্বোক্ত ম্ব-চতুষ্টয়ে উত্তরবেদিকে প্রোক্ষণ করা হইল, সেই জলকে, 

উগ্রন্ধপত্ব-হেতু “তপু” বল! হঠয়াছে। প্রোক্ষণশেষভৃত তপ্ত এই জল যজ্ত-প্রদেশ হইতে বাহ্- 

প্রদেশে নিক্ষেপ করিতেছি 1, 

মন্ত্রের ব্যাথ্যা-গ্রসঙ্গে ভাষ্যকার, বস্থু, ক, আদিত্য প্রভৃতি শবে যে সকল গণদেবতার 

বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্মে তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকটিত হইল। যথা,__ 

(১) বসু ।--গঙ্গ৷ হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। তাহাদের সংখ্যা আট--ভব, ঞ্ব, 

সোম, বিষু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও গ্রাভব | “বস্থ” শব্দে যথাক্রমে কুবের, সুর্য, অগ্নি 

প্রভৃতিকেও স্বতগ্্ভাবে বুঝাইয়া থাকে । 

(২) রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শবকৈ বুঝায় । কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা-একাদশ। তাহাদের 

নাম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়; যথা, _একমতে, অজ, একপাদ, অহিত্রপ্ন, 
পিণাকী, অপক্।ঞিত, 'ত্র্যঘক, মহেশ্বর, বৃধাকপি, শঙ্কু, হর ও ঈশ্বর--এই একাদশ গণদেবতা- 

বিশেষ। অন্য মতে-_-অজৈকপাদ, অহিত্রধ, বিকপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, শ্রযষ্ষক, 
অপরাজিত, বৈবন্বত, সাবির ও হর--এই্ট একাদশ গণদেবতা। 

(৩) পিতৃলোক সাতটী ; যথা, -'অগিবাস্ক, বহিষদ্, সুভাম্বর, আজ্যপ, উপহৃত, ক্রব্যাদ্দ ও 

সৃকালীন। এই সকল লোকে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাহারই “পিতৃভিঃ, পদের 

লক্ষ্যস্থানীয়। পিতা সপ্তবিধ--ণ্কন্াদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাঁত। ত্রয়ত্রাতাভয়গ্রদঃ । জন্মদো 

মন্ত্রদো জোঠ্ভ্রাতা চ পিতরঃ স্বৃতাঃ1” অন্য মতে পিতা পঞ্চবিধ-_-“অন্নদাতা ভয়ত্রীতা যন্তয 

কন্তা বিবাহিতা । জনিত! চোপনেত! চ পঞ্চেতে পিতরঃ স্বৃতাঃ।” 

(৪) আদিতা।-_-কশ্তুপের রসে দিতির গর্ভে ঘাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাহাদের 
নাম-_বিবস্বান্, অর্ধ্যমা, পুষা, ত্ষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, অতিতেজা ব| 
উরুক্রম। কালিকা-পুরাণে বিধাতার পরিবর্তে সোম নামদৃষ্ট হয়। খণ্েদে আদিত্যের সংখ্যা 
ছয়টা বলিয়া উদ্লিখিত আছে,--মিত্র, অর্ধ্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এতত্যতীত কোনও 

বলে সাত, আবার কোনও স্থলে আটটা আদিত্যের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় আটটা আদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়) যথা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্ধ্যনা, অংগু, ভগ, ইন্দ্র 



হ গ্রপাঠক, ১২ অন্ুবীক | ]  কৃষ্ঞ-যভর্ষেবাদ-মর্জ। ৬২৭ 

ঘোষণা বা নির্দেশ করে, সেই দেবতা । কিন্তু তিনি যে কোন্ দেবতা, কোন্ দেবতা যে ইন্্র- 
ঘোষ নামে বিঘোষিত, ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এ উপাখ্যানমূলক ভাম্বো 
একস্থলে “ইন্দ্রঘোষাদম্ঃ, পদের বানহার আছে। তাহা ভইতে 'ঘোষঃঃ পদে ইন্দ্রের 

অনুচরগণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে । আবার "্বুষ+ ধাতুর *শন্দ করা” অর্থ গ্রহণ কবিলে, 

“ইন্্রঘোষঃ পদে “ইন্দ্রের ধবনি' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে নিরুক্তে ঘোষ, পদ বাঙও 
নামের মধ্যে পঠিত হয়। তাহাতেও “ইন্দ্রঘোষঃ, পদে “ইন্দ্রের বাকা+ অর্থ গ্রহণ করা যায়। 

এই ভাব হইতেই আমরা এ “ইন্দ্রঘোষঃ পদের অর্থ করিয়াছি,-“ভগবতঃ মাভৈরিতি অভ 

বাণী” অথবা “পরমৈশ্বর্্যসম্পন্নঃ ভগবান ।' ভগবানের বাক্য--তাহার অভয়বাণী ভিন্ন আর 

কি হইতে পারে ? স্বয়ং ভগনান এবং তীহার অভরবাঁণী উভয়ই অভিন্ন। তাহা হইতে ভাবার্থে 
আঁমরা “পরমৈশ্বর্যসম্পন্নঃ ভগবান” প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিয়াছি । বেদের সর্বজই *টজ্্- 
পদের পরমৈশ্বর্যযশীলী ভগবান্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে ;--উন্্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বলিতে 

বেদে যে ভগবদ্িভূতি-ক্রমে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়, পূর্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনায় আমরা 
নানা স্থানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি । সুতরাং এস্কলে তাহার পুনরুল্পেখ বান্ছল্য মাত্র । 

মন্ত্রের অন্তর্গত “বন্ুভিঃ,, “রুদ্রৈঃ, “পিতৃভিঃ, “আদিত্যৈ' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। ভাষ্যকার এ সকল পদের যে যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্েই তাহা পরিদৃষ্ট 
হইবে। তিনি শ্রী সকল পদের সহিত বিভিন্ন গণদেবতার সন্বন্ধ টানিয়। আনিয়াছেন। বিস্ত 

ও বিবন্বান্। শতপথব্রাঙ্গণে দ্বাদশ আদিত্যের উন্লেথ আছে বটে; কিন্তু সেস্থলে তীহারা 

অন্দিতির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই; সেখানে তারা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। 
মতান্তরে আবার দাশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি রূপেও পরিকল্লিত হয়। কল্সান্তরে নুর্যাপত্থী সংজ্ঞা 
আদিতোর তেজঃসহনে অসমর্থ হঈলে তৎপিতা বিশ্বকর্্ম! সর্মাকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। 

সেই দ্বাদশ ৭ বার মাপে বিভিন্ন নামে উদ্দিত হন। যথা,-- 

“ভারুণো মাঘনাসে তু স্থর্য্যো বৈ ফান্ধনে তথা । চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপন: স্বতঃ ॥ 

জ্যেষ্ঠে মাসি তপেদিন্থঃ আধষাঢে তপতে রবিঃং। গভস্তি আাবণে মাসে যমে। ভাদ্রপদে তথ ॥ 

ইযে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ডিকে চ দিবাকরঃ | মার্গনীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষুঃ সনাতনঃ ॥ 

ইত্যেতে দাদশাদিত্যাঃ কাণ্ঠপেয়ি প্রকীর্ডিতা |” 

মগ্্রের ভাঘ্যান্ুসারী বে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,__ 
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ভাষ্যকার "পুরস্তাৎ “পশ্চাৎ “দক্ষিণতঃ "উন্তরত* প্রভৃতি পদে যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম» 
দক্ষিণ ও উত্তর দিকৃ-চতুষ় অর্থ নি্পন্ন করিয়্াছেন। অনুবাদক কিন্ত দে অর্থ গ্রহণ করে' নাই'। 



৬২৮ যজুর্ষ্বদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

আমরা সে সন্বন্ধ স্বীকার করি না। স্বীকীর করিতে হইলে, আমর! মনে করি, এ পদ-সমূহে 
ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিধয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে । কারণ, ধাহার! বা যিনি তাহার গণ 
বা! অনুচর, তাহারা বা তিনি তগবানেরই সহিত সংশ্লি্ট_-ভগবানেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সে 
হিসাবে গণদেবতা বলিতে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিকেই বুঝাইয়া থাকে । তদহুদারে আমা- 
দিগের মতে, মন্ত্রে বল! হইতেছে,--“ভগবান্ তাহার বিভিন্ন বিভূতি-সমূহে পরিবৃত হইয়! 
আমাকে রক্ষা করুন ।” বন্্ু প্রভৃতি পদের ঘদি ভাষ্যকারের অনুমোদিত বিভিন্ন গণদেবতাই 

লক্ষ্য-স্থূল হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের অধ্যাহ্ৃত অর্থের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি, বিতর দেবতা ভগবানেরই বিতিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে? সসীম 
মন অসীম অনস্তকে ধারণা করিতে পারে না। তাই নানাভাবে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার 

গ্রয়াস পায় । সেই প্রয়াস-হেতুই অনন্তে সান্তের সদাবেশ ১--সেই প্রয়াস জন্তই অসীমকে সসীম 
করিবার প্রচেষ্টা। এই অন্তই ভগবানের নানা নীম-রূপের অবতারণ! দেখিতে পাই । বিভিন্ন 
দেবদেবীর পরিকল্পনা ও-সেই অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার গ্রচেষ্টার ফল মাত্র। ভাষ্যের উল্লিখিত 

গণদেবতাগণকে এই ভাবে ভগবানের 'অংশাহুত ইহার বিভিন্ন বিভূতির বিকাঁশ বলিতে পারি । 
এই হিসাবেই আমর! পৃর্বেক্ত “বস্থভিঃ প্রন্থতি পদসমূহে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিষয় 
পরিকল্পনা করিয়াছি । আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলেও, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 

পারি। বস” শবে ধন বুঝায় । মুক্তি প্রার্থী জন ভগবানের নিকট পার্থিব অকিঞ্চিৎকর ধন-রত্বের 

প্রার্থনা করেন না। তাহারা পরমধন মোক্ষেরই অধিকারী হইতে চাহেন । ভগবানের যে সকল 

বিভূতিতে তাহার সমাবেশ আছে, অপিচ যে সকল বিভূতির প্রভাবে পরণধন মোক্ষ অধিগত হয়, 

বন্থুভিঃ, পর্দে সেই সকল বিভূতির প্রতিই লক্ষ্য আসে । “রুদ্র পদে শক্রসংহারক উগ্র- 

কঠোৌর-ভাবাপক্ন বিভূতি-সমূহকে বুঝাইতেছে। রৌদ্রতাবে ভগবান্ সংহার করেন, রুদ্রতাবেই 
লয়-কার্য্য সমাহিত হয়। সংসারে মানুষের শত্রুর পরিসীমা! নাই । ভগবৎ-কাধ্যসম্পাদনে বাহা- 

আস্তর বিবিধ শর আসিয়া অন্তরায় ঘটায় । সেইজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,_- 
“আপনি রুদ্রভাবাপন্ন বিভুতি-সমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।” ভাব এই যে, 

“রৌদ্র ভাব ছার! আমার বাহ-আস্তর সকল শক্রকে বিনাশ করিয়! আমাকে মোক্ষের পথে স্থাপন 

করুন।” “পিতৃভিঃ পদের অর্থ,_ম্লেহকারণ্যময়াভিঃ বিভূতিভিঃ।” পিতামাতার স্তায় স্সেহ- 
করুণার আধার সংসারে আর কে থাকিতে পারে ? তাহাদিগের জেহ-কারুণ্যের তুলনা আছে 

কি? সে অনুভূতি সকলেরই আছে । এইরূপ ভাব হইতেই “পিতৃতিঃ, পদে “নেহ-কারুণ্যময় 
বিভৃতিযুক্ত হহয়া” অর্থ অধ্যাহত হইয়াছে । উদ্দেশ্ত এই যে,-_“আমাদের মধ্যে ন্নেহকারণ্যরূপ 
সন্তাবের বিকাশ হউক এবং আপনি অধিষিত হইয়! সে ভাবের অসপ্ভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
করুন” “আদিত্যৈ* পদের লক্ষ্য _অক্ঞানতা-নাশ। হৃর্য্যরশ্মি জগতের অন্ধকার দূর করে $ 

ভ্ঞানহধ্যও তেমনি নিধিল-প্রাণিগণের হৃদয়ের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্জানত! নাশ করিয়! থাকে । 

এই ভাব হইতে আমরা “আদিত্যৈ২ পদ্দে “অজ্ঞানতানীশকৈঃ প্রভাবৈঃ, জ্ঞানধনপ্রদায়িকাতিঃ 
বিভুতিভিঃ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । ভীবার্থ এই যে,--“আমাদিগের অক্তানতা দুর করিয়া, 
আমাদিগকে বুক্গ; করুন অর্থৎ জ্ঞান-ধন-প্রদানে আমাদিগকে মুক্ত করুন 



২ প্রত্থাঠক, ১২ অবাক । ] কষ্ঃ-যজুর্বেদ-মন্ত্ | ৬২৬ 

প্রথমে মন্ত্রে পরমধন মোক্ষ-লাতের প্রার্থনা আছে। কিন্তু মোক্ষ তো আর সহজে লাত হক্ট 

না! মোক্ষ-লাভে অধিকারী হওয়া চাই তো! সে অধিকার কিসে আসে ? বাহা ও আন্তর শচ্চর 
উচ্ছেদ সাধিত হইয়৷ অস্তর-বাহির পরিশুদ্ধ হইলেই মোক্ষ-লাভে অধিকারী হওয়া যাযস। তাই 
তৃতীয় মন্ত্রে শত্রনাশের প্রার্থনা-“রুদ্রৈঃ পাতু” । কিন্তু কেবল বাহা ও আস্তর শত্রুর নাশে -- 

কাম-ক্রোধ-লোত-প্রলোতনাির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেই মোক্ষের অধিকারী হওয়া 

যায় না। হাদয় নির্মল হওয়! চাই, তাহাতে সন্তাবের সমাবেশ হওয়া চাই। দ্বিতীয় মন্ত্রে ডাই 
“পিতৃতিঃ পাতু; প্রার্থনায় শ্লেহকারণ্যাদি সদ্গুণে গুণাস্বিত হওয়ার আকাজ্ষা দেখিতে পাই) 
সদ্সং-বিচারের ক্ষমতা! জন্মে-_যদি বিশুদ্ধ জানের অধিকারী হওয়া যায়। চতুর্থ মন্ত্রে আদিটতোঃ 

পাতু” প্রার্থনায় তাই ভ্ঞানাধিকারী হইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে বল! হইতেছে» 
--হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানপ্রদায়ক বিভৃতিসমুহে পরিবৃত হইয়৷ আমাকে 

রক্ষা করুন|” 'জ্ঞানানুক্তি£--জ্ঞানেই যুক্তি ) জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলেই আমি মুক্তির 

অধিকারী হইতে পারিব ;-ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইব 9--মন্ত্রচতুষ্টয়ে এইরূপ ভাক 

নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। 

এই মন্ত্রের অংশ-চতুষ্টয়ে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বিটা এই,” 

বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতার সহিত বিভিন্ন গণ-দেবতার ব| ভগবানের বিভিন্ন বিভৃতির 
সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথম মন্ত্রে ইন্দ্রের সহিত বন্থুগণের, দ্বিতীয় মন্ত্রে মনোজবার সহিত 

পিতৃলোকস্থিত দেবতাবিশেষের, তৃতীয় মন্ত্রে প্রচেতার সহিত রূদ্রগণের এবং চতুর্থ মন্ত্রে বিশ্ব- 

কর্মার সহিত আদিত্য-গণের সহযোগিতা সমাধ্যাত হইয়াছে । একই ভগবানের বিভিন্ন 
অভিব্যস্তির সহিত তাহার ধিভিম্ন বিভূতি-সমাবেশের তাৎপর্য কি? ইহারও এক নিগুঢ় কারণ 
আছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে আছে-_“বিশ্বকন্মীস্বা আদিত্যৈঃ পাতু |” এখানে বিশ্বকর্মা 

সহিত আদিত্যের সহযোগিতা । বিশ্বকর্মা বলিলেই বুঝা যায়,__তিনি সকল কর্শেই অধিকারী 

ও সকল কর্ম্েরই আধারস্থানীয়) আর, কর্দতত্বে তিনি যে অশেষ পারদর্শা, তন্দার! তাহাও 

বুধা যায়। ভগবান্ যে বিশ্বকন্মী, কর্মে কুশলতা না জন্মিলে,_নিগুঢ় কর্শতত্বে অধিকার না 
হইলে, তাহা উপলব্ধ হয় না । কর্খে কুশলতা। লাভ করিতে হইলে, স্থশ্ কর্মতন্বে অধিকারী 
হওয়া! চাই। সে অধিকার পাইতে হইলে, ভ্ঞানাধিকারী হইতে হয় । সুতরাং যিনি সকল 
কর্ধত্বত্ববিৎ, তিনি যে নিখিল-প্রজ্ঞানাধার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই ভগবানকে 
যখন বলা হয়,_“হে ভগবন্, আপনি বিশ্বকর্্মারপে আমাকে রক্ষা করুন ? তখনই বুঝিতে হয়, 

যিনি তাহাকে বিশ্বকর্মীরূপে ডাকিতে পারিয়াছেন, অবশ্তই তিনি তাহাকে বিশ্বকন্মী-রূপেই 
চিনিয়৷ লইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বিশ্বকন্মী-রূপে ভগবানকে চিনিতে হইলে, কি অবি- 
কার প্রয়েজন হয়? জ্ঞানের ও কর্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন । উভয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব। তাই 

বিশ্বকন্মী-রূপে তাহাকে জানিতে হইলে, তিনি যে বিশ্বকন্দ্ী, তদ্দিষয়ে সমাক জ্ঞান লাভ করিতে 

হয়। তত্তিন্ন, ছুরহ কর্ম্মতন্বেও অধিকারী হইতে হয়। বর্শতত্থে অধিকারী হইলে কর্মের 
স্বশীপ বিষয়ে জ্ঞানাধিকারী হইতে হয়। এইরূপে কর্মের সকল তবে সম্যকৃ-জ্ঞান লাভ হইলে 
তবে ভগবানকে বিশ্বকন্ রূপে চিনিতে পারা যায়। ভাব এই. যে, ভগবান বিশ্বকর্মা-রূপে 
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'আকির্ভ,ত হইয়া আমাকে কর্মতক নিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদান করুন। এই ভাবেই মন্ত্রে 

“বিশ্বকর্মা? পদের সহিত “ভাদিত্েত) পদ-সংফোজনের সার্থকন্ঠা। “মনোজবাঠ বলিতে মনের 

টায় ত্বরিতগতি যিনি অথবা মিনি পিল ন্নেহকারুণ্যপূর্ণ, তাহাকেই বুঝায়। সন্তানের 

বিপদ-আপদে পিতৃমাড়-শ্নেহ যেমন অতি সহঙ্জে স্বতঃ:-বিগলিত হয়, তাহার আর তুলনা আছে 

কি? মনে খন বল হইল,-তগবান্ পিডগুণের সহিত পিতার স্তায় আসিয়া তোমাকে রক্ষা 
করুন, তধনই তাহাতে পিঠগুণপধুহের সমারেপ করা হইল। এই ভাবেই আমরা মনে 

করি,-“মনোজবাঃ পদের সহিভ “পিতৃতিঃ, পদ-সনিবেশের সার্থকতা । এপ্রচেতাঃ পদের 

অর্থ--প্রকুই্-চিন্ত অর্থাৎ চেহনাধক্ত। ধিনি বিবেকবাণী-রূপে হয়ে চির-অধিষ্টিত, টতন্ত- 

স্বরূপ, তীহাকেই গ্রগেতা বলা ঘার। মাঁভষের চিত্ত সর্বদাই চাঞ্চল্যময়। যখন চিত্তের 

বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, মন যখন চঞ্চল হইয়। উঠে সেই সময় চৈতন্য-স্ব্ূপ ভগবান্ 

বিবেকবাণীরপে আবির, হন। তখন তিনি উগ্র-কঠোর মুর্তিতে চিন্তবিক্ষোভ বা চিত্তের 

চাঞ্চল্য নাশ করেন। অস্থুশ আঘাতে যেমন মন্তমাতঙ্গ বশীভূত হয়; রৌদ্রভাবরূপ অস্কুশের 
শাীদনে তিনি তেমনি চিন্তবিক্ষোভ দূর করির! চিত্তের সমতা সাধন করেন। তখন কুদ্রভাবে 

চিত্ববিক্ষোভকারী আন্তরধাহা সকল শরুর সংহার সাধিত হয়। তিনি চৈতন্তর্ষপে চির- 
জাঁগরুক) তাঁই বখনই সেরূপ কোনও অনমুভবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্র্ 

হয়। তখনই ভগবান্ তাহার উগ্র-কঠোর-ভাবাপণ্ন শক্রসংহারক বিভূতি-সমভিব্যাহারে 
আবিভূতি হইয়া» সকপ বাধা-বিপ্ব 'অপপারিত করেন। এই ভাবেই আমাদের মনে হয়, 
“প্রচেতাঃ পদের সহিত “ঞত্রৈ2 পৰ-পমাবেশের সার্থকতা । এক্ষণে “ইন্ত্রঘোষঃ* পদের সহিত 

“বন্ুভিঃ পদের সম্বন্ধে বিষর উল্লেখ করিতেছি। ইন্দ্র বলিতে যে একমাত্র পরমৈশ্ব্্য- 

সম্পর অথবা সকল খ্রশ্ব্ধ্যর আধ।র ভগবানকেই বুঝায়,“ধোবঃ পদে তাহা সম্যক পরিস্ফ,ট 

হইয়াছে । বিনি সকল এ্থ্যের আধাবভৃত, তিনি প্রার্থনার অন্তুকূপ সর্ববিধ প্রশ্র্ধ্য-প্রদানেই 

সমর্থ। তাহার নিকট প্রার্থনা-এশ্বর্য-কামনামূলক। এদিকে বস্থু-পদেও ধন বা খশ্য্য 

বুঝায়। পরনৈশ্্ধ্যযুক্ত থিনি, তাহার গণ খা বিভুতিগমূহও পরম এষ্ধ্যুক্ত। এই ভাব হইতেই 

আমর মনে করি, “ইব্দরঘোবঃ পবের সহিত বিশ্থভিঃ পদের সংযোজন! । এইবপ ভাৰ 

হইতেও মন্ত্রে এক উচ্চ আদশ গ্রকটিঠ বলিয়া মনে করি। 

এই অন্ুবাকের সপ্তম মগ্র উত্তরবেধি সন্বোধনে বিনিযুক্ত ।. আর অষ্টম মন্ত্র জুহু সপ্বোধন- 

মূলক । এক একটা মন্ত্র উচ্চারণ কখিয়। বেদীর এক একটা পরিধি অভিমন্ত্রিত করিতে হয় । 

£সিংহীরসি সপত্রসাহী স্বাহ।” মন্ত্রে দক্ষিণাংশে, পিংহীরপি স্থপ্রজাবনিঃ স্বাহা” মন্ত্রে উত্তর 

শ্রোণীতে, “সিংহীরসি বাঁয়স্পোষবনিঃ স্বাহাঁ মন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোণীতে, “সিংহীরসি আদিত্যবনিঃ 

স্বাহা” মন্ত্রে উত্তর অংশে এবং “সিংহীরস্তাবহ দেবান্ দেবয়তে যজমানায় স্বাহাঃ মন্ত্রে মধ্যভাগে 

হিরণ্য স্থাপন করিয়া আজ্য গ্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে, ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্রের অর্থ 

হয়--“ছে উত্তরবেদি ! তুমি সিংহরূপধারিণী হও। অপিচ, তুমি.“সপত্রসাহী” বৈরিঘাতিনী। 

“ুপ্রজাবনি+--শোভন অপত্য ভূত্য প্রভৃতি প্রদায়িকা। “রায়স্পোষবনি:--পশ্বাদি ধন- 
সমৃদ্ধিদা(রকা। “আরিত্যবনি+--ভুঁতিসধন্ধি এীতিীপ্রদা। দেব ইচ্ছুক যজমানের নিমিত্ত 
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দেবগণকে আনয়ন কর। তোষার নিমিত্ত এই আজ্া সুছৃত হউক ।,* অধম মন্ত্র শ্রকে 
আজ্য গ্রন্থণ করিয়া পাঁঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ--“হে জুছ ! চিরন্তন দেবগণের উদ্দেস্টে 
তোমাকে গ্রহণ করিতেছি ।” মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ শুচিত হইয়া থাকে। 
সে উপাখ্যান এই,-__কোনও কারণে উত্তরবেদি-দেবতা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ুরগণকে 
আশ্রয় করেন। দলেই সময় তিনি সিংহীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের ও অস্থুরগণের সৈশ্ের 

মধ্যস্থলে অবস্থিত হন । 

আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ সপ্তম মস্ত্রটকে পাচটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । সেই 
পাটা বিভাগেরই সম্বোধ্য- ভক্তিবূপিণী দেবী । মন্্ঘয় সহজবোধ্য । সপ্তম মন্ত্রের অন্তর্গত 
“আদিত্যবনিঃ,, “মুপ্রজাবনি+, 'রাযস্পৌষলনিঃ, এবং অষ্টম মন্ত্রের অন্তর্গত “ভৃতেভ্য* প্রভৃতি 

পদের অর্থের আলোচনায় মন্্ার্থ বিশদীকৃত হইতে পারে । প্সংহীরপি” মস্ত্রাংশে আমরা যে ভাৰ 

উপলব্ধি করি, চতুর্থ মন্ত্রের আলোচন'য় তাহা প্রকাশ করিয়াছি । “আদিত্যবনিঃ, পদের 

“আদিত্য” শব্দে আমরা জ্ঞান-হূর্য্কেই লক্ষা করি। গেই জ্ঞানকে খিনি ভজনা করেন, তিনিই 
*আদিতাবনিঃ1” ভক্তির ও জ্ঞানের অতেদ সম্বন্ধ । সেইজন্য ভক্তিকে 'আদ্িতাবনিঃ অর্থাৎ 

প্রজ্ভানময়ী? বা “বিবেকরূপিণী” বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি । “আদিত্যবনিঃ, পদের এইরূপ 

অর্থই সমীচীন। "ছুপ্রজাবনিং, এবং প্রায়স্পেষবনিঃ, পদদ্বয়ের অর্থ সে হিসাবে বথাক্রমে 
“সস্ভাবজনক্ষিত্রী” এবং পপরযার্থরপত্ত ধনস্ত পোষয়িত্রী” নিষ্পন হইয়াছে । প্রজা বলিতে অপত্য 

বুঝায়। 'সুপ্রজা” অর্থে শোভন প্রজা বা অপত্য। ভক্তির স্ুপ্রজা বা শোভন অপত্য-- 

সত্তাব ও শুদ্ধসত্ব। ভক্তিতে সন্ভাবের উদয় হয়। এই জন্ঠাঈ ভক্তি "্প্রজাবনিঃ, | ভক্তি: 

আবার “পরমার্থরূপ ধনের পোষয়িত্রী। অর্থাৎ ভক্তিতেই মুক্তি অধিগত হয়। তাই ভক্তিকে 

“রায়ম্পোষবনিঠ বলা হইস্াছে। + প্রার্থনা-_শুদ্ধসত্ব-প্রাপ্তির । সাধক সেই শুদ্ধসত্ব-লাভের 

+ শুর্ুযন্র্কেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের ঘে প্য়োগ-গ্রক্রিয়া পবিদুষ্ট হয়, তাহা এই,_উত্তর- 

বেদির যে নাভাখ্য মধাদেশ, তাহার শ্রোণ্যংসের 'গগ্রি ও ঈশান কোণে এবং বাষু ও নৈষ্কত 

কোণে, শোণিচতুষ্টরের মধ্যে গৃহীত আজ্য পাঁচ বার নিক্ষেপ করিবে । তার পর প্রথমে দক্ষিণ 

অংশে, পরে উত্তর শ্রোণীতে, তাঁর পর দক্ষিণ শ্রে।ণীতে, পরিশেষে উত্তর অংসে এবং সর্বশেষে 

মধ্যভাগে--এই পঞ্চ, স্থানে সুবর্ণ স্থাপন করিয়া, তাহা! নিরীক্ষণ করিতে করিতে এই 

পাঁচটা; মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। 
1 মুদ্রাকর-প্রমীদে, নর্মমানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে, সপ্থম মন্ত্রের পাঁচটা অংশের 

মধ্যে একটী অংশ (“সিংহীরসি রায়স্পোববনিঃ স্বাহ/'--এই তৃতীয় অংশ ) বাদ পড়িয়া গিয়াছে । 

নিয়ে তাহা প্রদান করিলাম । পাঠকগণ যথাস্থানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়। লইবেন । 

মন্্ননুসারিণী-ব্যাখ্যা ।--“হে শুদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ত্বং “সিংহী” (পিংহী- 

সমানা শক্তিসম্পন্না, যা-_-সর্বশক্তিশালিনী সর্বশক্তেরাধারভূতা ইতার্থঃ ) অপিচ “রায়স্পোষবনিঃ 

( পরমার্থরূপত্ত ধনন্ত পোষযিত্রী ) “অমি (ভবসি )) অত্ঃ পরমধনলাভায় ত্বাং “যাহা? 

( স্বাহামস্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধ়ামি-_হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) সুহুতং সুসিদ্ধং অস্ত 
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আকাজ্্া করিতেছন | মন্ত্রশেষে তাই প্রার্থনা প্রকাশ -পাইকাছে+-“হে দেবি! আপনি 
'াম[র অন্তরে সন্ভাবের সমাবেশ করুন। আপলায় অনুগ্রছে সন্তাবে ম্ডিত হইয়া সেই 
স্তাবের প্রভাবে মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হই ।, 

অষ্টম মন্ত্রের অন্তর্গত "ভৃতেত্য* পদ্দের অর্থ--ভাষ্মতে 'ভূতোদেশেন' অথবা “চিরম্তনেভ্যঃ 

দেবেভাঃ । কিন্তু আমরা মনে করি,-এখানে এঁ পদে জরায়ু অগুঙ্জ প্রভৃতি চতুর্বধ 
ভূতগ্রামের প্রতি লক্ষা আছেন তূতসমষ্টি লইয়াই জগৎ। সেই সকল তৃতের বিলয়সাধনে 
জগৎও বিলুপু হয়। আবার ভাহার্দের স্থিতিতেই জগতের স্থিতি। ভূত-সমূহের সৃষ্টি স্থিতি 
এবং লয়েট এই জগগ্ধ্যাপার নির্ব/হিত হইতেছে । এই ভাব হইতে আমরা, “ভূতেত্য» পদে 
তৃতানাং লে।কানাং বা পালনায়, জগছ্পকারায়, বিশ্বসেবায় ইত্যর্থ£ অর্থাৎ জগতের 
উপকারের জন্য --জনহিতসাঁধনেক্স নিমিত্ত, অর্থাৎ বিশ্বসেবাষ অর্থ গ্রহণ করিলাম | ভক্তের 

আদর্শে -ভক্কির অনুগ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইলে, জীব যে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন্ 

করিতে পাবে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। এইরূপ অর্থে আমরা মন্ত্রের যে ভাব পরিগ্রহণ 
করিয়াছি, আমাদিগের মর্দানুদারিণীব্যাখ্যায় এবং বঙ্গান্ুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। 

্াদশ অনুঘাকের নবম দশম ও একাদশ মন্ত্রের দেবতা--পরিধি । মধাম, উত্তর ও দক্ষিণ__ 

এই পরিধিত্রয় যথাক্রমে মন্ত্রয়ের সন্দোধ্য। মঞ্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাবো নিয়রূপ পরিঘৃষ্ট হয়) 

ষণ|,_“উত্তরবেদির মধ্যদ্দেশ নাভি নামে অভিহিত | পীতদার অর্থাৎ দেবদারুকাষ্ঠের বষ্টির দ্বার! 

উত্তরবেদ্দির মধ্যভাগ-বপ নাভি আচ্ছাদন করিয়া, পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তর-ক্রেমে, দর্শপৌর্ণমাসেষ্টিতে 

পরিগৃহীত প্রক্রিয়ামূসারে, ক্রমান্বয়ে প্রথমে মন্ত্রত্রর় পাঠ করিবে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ এই,_- 

€৯)“ছে মধামপরিধি! তুমি রত্ন আমুপ্রদ হও) অতএব পৃথিবীকে দৃঢ় কর। (১০) হে 

দক্ষিণপরিধি ! তুমি স্থির নিবাঁদ হও?) অতএব তুমি অন্তরিক্ষকে দৃঢ় কর। (১১) হে 

উত্তরপরিবি ! তুমি বিনাশরহিত হও) অতএব তাদৃশ তুমি ছ্যুলোককে দৃঢ় কর। ইহাই 
হটল--ভাত্যান্ুসারী অর্থ। 

ম্ত্রসমূহের ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। 
বেদমঞ্জ নিত্য ) উহাদের প্রয়োগ সর্বত্র সকল কার্ষেযই সম্ভবপর | উহাদের লক্ষ্য-_সার্বজনীন 
ভাবমূলক। ম্ুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতিরিস্ত বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক প্রয়োগও 

মম অনুষ্ঠানং)। অয়ফপি কন্কল্পমূলকঃ। অত্র পরমধনলাতায় সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি | 
গ্রার্থনা-হে দেবি! মাং মোক্ষং দেহি। 

বঙ্গানুবাদ ।-_হে শ্তদ্ধসত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিবূপিণি দেবি! তুমি দিংহীসমানা শক্তিসম্পনা! 
অথবা সর্ধশক্তিশালিনী সকল শক্তির আধার এবং পরমার্থরূপ ধনের পোষস্বিত্রী হও। অতএব 
পরমধন লাভের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছি অর্থাৎ হ্বদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছি। আমার অনুষ্ঠানরূপ সম্কল্প স্থুসি্ধ হুউক। (মন্ত্রটা সহ্ল্পমূলক। সাধক মন্ত্রে 
পরমধনলাভের জন্ত আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই -হে দেবি! 
আমাকে নোক্ষ প্রদান করুন )। 



২ প্রপাঠক, ১২ অহ্বাক। ]  কৃষ্ঃ-যজর্বরেদ-সন্ত্র ৬৩৬ 

সম্ভবপর । তাই আমর! মনে করি, এই তিনটা মন্ত্র, সাধকের শুদ্ধসতসমদ্বিত মনোরপ বেদির 
বন্োধনে বিনিযুক্ত। বেদি যেমন যজ্ঞের আধারম্থানীয় ; মনও সেইরূপ সকল সদ্বুত্তির-_. 

সকল সন্তাবের মুলীভৃত। মন যদ্দি স্থির হয়, গুপত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ়তা অবলম্বন 
করে, গুণসাম্যে সর্বগুণাধার ভগবান্ সহজপ্রাপ্য হন। সত্ব, বজঃ, তম$ঃ--তিন ভাবই অন্তরে 

বিদ্যমান । সেই ত্রিগুণের সাম্যসাধনে, মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়। পরমাস্মায় ন্তম্ত করিতে 

পারিলে সকল শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। মনঃপক্ষে প্রথম মন্ত্রের তাই ভাব এই যে, -“হে মন ! 

তিন গুণেরই আধারস্থান তুমি। তুমি যদি স্থিরতা অবলম্বন কর অর্থাৎ তুমি যদি শত্রগ্ন 

আক্রমণে বিচলিত বিক্ষোভিত ন! হও, তাহা হইলে ভুমি শ্রেয়োলীভে সমর্থ হইতে পার।” 
ভাব এই যে,_-লন্তরে সন্ভীব-সদবৃত্তি সঞ্চিত হুউক। শুদ্ধলত্ব-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই ষে, 
কামক্রোধাদি অস্তঃশক্র যেন হৃদয়ের সত্বভাব-নাশে সমর্থ না হয়। তাহা! হইলে, সদ্বৃতিমূল 
অর্থাৎ সকল সন্ভাবের আধার-ক্ষেত্র যে হৃদয় বা অন্তর, তাহা দৃঢ় হইবে । অর্থাৎ সত্বভাবের 

উদয়ে সকল শত্রু বিদুরিত হুইয়া, অস্তর অবিচলিতভাবে পরমাত্মায় সংন্তত্ত হইতে পারিবে। 

দশম ও একাদশ মন্ত্রের “ফ্রবক্ষিৎ' এবং অচ্যুতাক্ষৎ' পদদ্বয় কথক্চিৎ ছুর্বোধ। ভাষ্যের অর্থ 
বথাক্রমে--স্থিরনিবাসঃ অর্থাৎ “পরবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি গ্রবক্ষিংং এবং “অবিন&ঃ, 

অর্থাৎ “অচ্যুতে বিনাশরহিতে ষজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি অচ্যুতক্ষিৎ।” “স্থির যজ্ঞে? এবং “বিনাশ- 
রহিত যক্রে-যজ্ঞের এই বে দ্বিবিধ পর্য্যা নিদ্দি হইয়াছে, তাহার তাৎপধ্য-বিষয়ে ভাষ্যকার 

কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এ দ্বিবিধ যজ্ঞই যে সেই ঞ্রব অচ্যুত ভগবানেয় সহিত 
মিলনের আকাঙ্জা-জ্ঞ(পক, তাহাই উপলব্ধ হয়। তদনুসারে অ[মরা এই মন্ত্রয়ের সন্বোধ্য-. 

হৃদয়ের অন্তনিহিত শুদ্ধসত্ব বলিয়া মনে করি। ভগবানে ও শুদসব্বে_-পরম্পর আধার-আধেয় 
সন্বন্ধ। শুদ্ধসত্বে ভগবন্, আবার ভগবানে শুদ্ধসত্ব। ভগবান্ সত্যন্বরূপ ; তিনি অক্ষয়, 
অব্যয়, অচ্যুত, অনস্ত। তিনি জন্মজর[মরণরহিত ; তিনি অবিনাশী-_বিনাশরহিত। তিনি 
অর্মর পরব্রহ্ম। “ফবক্ষিৎ পদে তাই আমরা “সত্যে সংস্বরূপে বা বাসয়িতাঃ অথব! “সত্যন্ 

সংস্বূপন্ত বা আধারভূতঃ” এবং “অচ্যুতক্ষিৎ' পদে “বিনাশরহিতে ভগবতি বাসয়িতা” অথব! 

“অক্ষরব্রদ্ষণঃ আধারস্বরূপঃ, অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি । ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন আধার-আধেয়ু- 

স্বরূপ শুদ্ধসত্ব ও ভগবান্ বে অভিন্ন, এতট্িষক্ন প্রখ্যাপিত কারবার উদ্দেশ্তেই মন্ত্রে এ ছুই পদের 
প্রশ্মোগ বলিয়৷ আমর! মনে করি। একাদশ মন্ত্রের দিবং পদে সাধারণতঃ দেবগণের নিবাসস্থান 
স্বর্গলোক বুঝায়। কিন্তু এই হৃদয়ই দেবস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়, যদি সে হৃদয়ে সন্তাবদ্্- 
গুণাবলি অবিচলিতভাবে অবস্থৃতি করে। নির্মল হৃদয়ই পরমনস্থুখের আকর। এই ভাব 

উপলব্ধি করিয়াই আমর! “দিবং, পদের অর্থ করিয়াছি-_-“মম হদ্রূপং দেবস্থানং, পরমস্থুখ- 

মূল'মতি ভাবঃ।” “অন্তরিক্ষং* পদের আমরা আকাশ অর্থ পরিগ্রহণ করি নাই। আকাশ যেমন 
অনন্ত-বিস্তৃত, তাহার যেমন সীম নির্ধারণ করা স্ুকঠিন ১ সংসারে সৎকর্ম-সচ্চিন্তাও সেইরূপ 

অপরিসীম। সংকর্্মমূল যে সন্তাব- শুদ্ধসত্ব, তাহাও অনস্তপ্রনারিত। এইরূপ বিশ্লেষণে 

দশম ও একাদশ মন্ত্রের যে নর্থ হয়, বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। দশম মন্ত্রের ভাব 

এই যে»--“হে ভগবন! শুদ্ধসত্বসমন্থিত করিয়৷ আমাকে সৎকর্শসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। 
কৃষ্ণ-যজুর্বোদ--৮০ 



৬৩৪ হ্র্ধেবদ-সংহিতা | [ প্রথম প্রথকণ্, ম অষ্টক | 

দ্বাদশ বা শেষ মন্তে হদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসন্বকে “অগ্নেঃ ভন্ম। এবং “অগ্মে পুরীষং বলা 
হইয়।ছে। শুদ্ধসন্বই যে অন্তরে জ্ঞানবক্ছি প্রদীপ করে, আর গুদপন্বই যে পূর্ণ-জ্ঞান গ্রদান 
করিয়! থাকে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? জ্ঞানাধিকারী হইতে হইলে শুদ্ধসত্বভাব সঞ্চয়ের 

আবহাক হয়। জ্ঞানোদয় না হইলে, সদসং-বিচার-দামর্থ্য না জন্মিলে, সম্ভাবের বিকাশ 
কিরূপে সম্ভবপর হইনে ? তাই তখনই অন্তরে জ্ঞান-বন্ধি প্রজলিত হয়, তখনই পে জ্ঞানের 

পূর্ণতা স।ধিত হইয়া! থাকে, যখন হাদযে শুদ্ধলবভাবের উদয় হয়। এই হিসাবেই শুদ্ধসত্বকে 
অগ্নির (জ্ঞানাগির) 'ভম্ম' অর্থাৎ দীপক বা প্রকাশক এবং “পুরীষং অর্থাৎ পূর্ণতাসাধক বল! 

হইয়াছে। মগ্্রের ভাব এই যে,হে তগবন্! আপনি রুপা করিয়। আমার অন্তরে জ্ঞান-বহ্ছি 
প্রদ্দীপিত কন এবং সেই জানের পূর্ণতা সাধন করিয়া আমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করুন| 
মগ্্রের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি। ( ১অষ্টক-_২প্রপাঠক--১২অনুবাক )। 

চপ 

. প্রযোদশঃ মন্ত্র | 

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়েদশোইনুবাকঃ। ) 

| | | 
(৯) যুগ্ততে মন উত যুগ্ততে ধিয়ে। বিপ্রা বিপ্রস্ত বৃহতো! 

| ূ | | 
বিপশ্চিতঃ বি হোত্র। দধে বয়ুনাবিদেক 

খাপ 

ূ | 
ইম্মহী দেবন্তা সবিভুঃ পরিষ্ট,তিঃ। 

(২) স্ববাগ্দেবছূর্ধা. আ বদ দেবশ্রুতৌ দেবেঘ। ঘোষেখাম। 

| | ূ 

(৩) আ নো বীরো৷ জায়তাং কর্্মণ্যো য৬ 

|. _ | 4 
সর্ধ্বেহনুজীবাম যো বহুনামসদ্বশী। 

| | | 
(8) ইং বিষুতরকিচক্রমে ভ্রেধা নি দধে পদম্ সমুঢ়মস্ত পাঁজর | 



২ প্রপাইক, ১৩ অন্থবাক।]  কৃষ্জ-যজুর্েবেদ-মন্ত | ৬৩৫ 

| | | | 
(৫) ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূত৬ সুযবসিনী মনবে যশস্তে। 

| | | . | | 
ব্যক্ষঙ্যাদ্রোদপী বিষ্ুরেতে দাঁধার পুথিবীমভিতো। ময়ুখৈঃ। 

| | ্ | | 
(৬) প্রীচী প্রেতমধ্বরং কল্লয়ন্তী উদ্ধং যজ্জং নয়ৃতং মা জীহ্বরতমৃ। 

| | 
(৭) অত্র রমেথাঁং বক্মন্ পৃথিব্যা।' 

ূ | | 
(৮) দিবো বা বিবৃত বা পৃথিব্যা মহো। ব। বিষ্ণবুত 

| | | | 
বাহস্তরিক্ষাদ্ধস্তৌ পুণম্ব বহুভিরবসব্যৈ রা প্র 

| | 
যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ। 

| | | ূ 
(৯) বিষেগক্ুকং বাধ্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে 

| ূ | | 
রজা৬দি যে। অক্কভায়ছুত্তর৬. সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ | 

এ | | 
(১০) বিঝ্ঠো ররাটমদি। (১১) বিঝ্োঃ পৃষ্ঠমসি | 

| 
(১২) বিষ্ঠোঃ শ্ম্যপত্রে স্থঃ। 

| | | | | 
(১৩) বিষ্ঠোঃ স্যুরসি বিষ্ঞপ্রবিমপি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে স্ব! ॥ ১৩; 

০ ্ীঁ 
রা 



যজুর্ববেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অইটক 12 

অথ পদপাঠঃ। 

| | | ] | 
(১) যুঙতে। মনঃ। ছি যুঞ্ধতে । ধিয়১। বিগ্রাঃ। বিপ্রস্ত | বৃহতঃ। 

| | | ] | 
বিপশ্চিতঃ। বীতি। হোত্রাঃ। দে? বযুনাবিদদিতি বযুন-_বিৎ। একঃ॥ 

| 1 | 
ইৎ। মহী। দেবস্ত। সবিতুঃ1, পরিষ্টতিরিতি পরি-স্ততিঃ। 

1 |] ] | 
(২) স্বাগিতি অবাক 0 দেৰ। ছূর্যযান্। নি বদ। দেবশ্রুতাবিতি 

| | 
দেব শ্রতৌ। দেবেু। এতি। ঘোষেথাম্। 

] ূ 
() চাচি ৮ নঃ। বীর । জায়তাম্। করনা । যম্। সর্বে। 

| ] 
অনুজীবামেত্যন্থ_জীবাম। যঃ। বহুনাম্। অসৎ। ১ 

| ণ 
(6) ইদম্। বিষ্ণু; । বীতি। চক্রমে। রেধা। ীতি। দৃধে | 

] 
পদস্। সমূঢমিতি িস্রন অস্ত। পা৬সুরে। 

| 
9 উতীইতী-বতী নিরন্। নিয়া হি। ভৃতষ্। 

| | | | | | 
স্যবসিনী ইতি ু--ববসিনী। মনবে। যশন্তে ইতি। বীতি। অস্কভ)াৎ । 

| ] ] | 
রোদনী ইতি। বিষ্ুঃ। এতে ইতি। ক । পৃথিবী অভিতঃ। নি 



ং প্রপাঠক, ১৩ অন্বাক |] কৃষ্ণযজুর্বেদ-মন্ত্ | ৬৩%- 

| | | | 
(৬) প্রাচী, ইতি। প্রেতি। ইতম্্। অধ্বরম্। কর্পয়স্তী ইতি। 

উন হা নয়তম্। মা। জীহ্বরতম্। 
গত পেত - ভাটি 

| ] 
(৭) অত্র। ডি ৮৪ ৃথিবযাঃ 

(৮) দিবঃ। বা। বিষ্কো। উত। বা। পৃথিব্যাঃ। মহঃ। বা। বিষ্ো। 

| ক | 
উড বা। অস্তরিক্ষাৎ। কিঃ পান বহুতিরিতি কালিনি। বসধ্যে॥ 

| 1 | 
আ। প্রেতি। যচ্ছ। দক্ষিণাৎ। এতি। উভ। সব্যাৎ। 

| | | | | 
(৯) বিষ্চোঃ। হৃকম্। বী্ধ্যাণি। প্রেতি। বোচম্। যঃ। পার্থিবানি'। 

] | ] 
বিমম তি বি-মমে। রলা৬সি। যঃ। অস্কভায়ৎ। উত্তরিত্ৎ--তরম্। 

| | 
সধস্থমিতি মধু বিচক্রমাণ ইতি বি--চক্রমাণঃ । 

া 
ত্েধা। উরুগায় ইত্যুু-গাযঃ | 

(১০) বিষেোঃ। ররাটম্। অসি। (১১) বিষ্ঞোঃ 1. পৃষ্ঠটম্। অপি । 

| | 
(১২) বিফোঃ। শ্যপত্রে ইতি । স্থঃ) 



৬৩৮ যজুর্ষেবেদ-নংহিতা। | [ প্রথম কা, প্রথম অষ্টক ট 

| | 
(১৩) বিষ্োোঃ | ন্যুঃ | অনি । বিষোঃ। ফবম্। 

| 
অসি। বৈষ্বম্। অনি। বিষ্বে। ত্বা ॥ ১৩। 
০ থা গতি “০ এড ৪০৮ গা 

ঠ্ রং 
ক 

মন্মানারিণী-ব্যাধ্যা। 

১। 'বৃহতঃ (মহতঃ, মহবাদিগুণোপেতন্ত* সর্বসাধনসম্পনস্ত ইত্যর্থঃ) “বিপশ্চিতঃ2 

(সর্বতবজ্ঞশ্য, ত্রিকালক্ছন্ত ইতি তাবঃ) “বিপ্রস্ত” (প্রাপ্তকর্শশক্ডেঃ, ধর্মমকম্মমত ্ববিদঃ, 

ত্রিকালদর্শিনঃ ইতি যাবৎ) “বিপ্রাঁ ( পরমার্থতন্বপ্রদর্শকাঃ হে সদ্গুণাদয়ঃ 1) যুক্দনুগ্রহেণ 
“মনঃঃ (অন্তঃকরণং ) নির্শলং ভূত “যুগ্তণে, (ঘুক্তং ভবন্তি-পরমায্মনি ইতি ভাবঃ )) উঠ 

(অপিচ) যুক্মদনু গ্রহণ “বিক্গ ( চিত্ববৃন্তয়ঃ ) খুগ্জতে” (যুক্তীঃ ভবন্তি- পরমান্মনি ইতি 
শেষঃ )) “হোত্রা (সৎকর্্মসাধকাঃ, দেবান|ং দেবভাবানাঃ বা 'আ[নয়নকর্তীরঃ ) হে বিপ্রগুণাঃ ! 

যুদ্মদনু গ্রহণ মনঃ ধীয়শ্চ “বযুনাবিত? ( সর্বাস।গ্ষী, সর্ধেধাং মনস্তত্ববিৎ-মন্তরধ্যানী ইত্যর্থঃ ) স 

ভগবান “এক ইত (এক এব, অদ্বিতীয় খলু ) এতৎ তন্তু “বিদধে' ( ধারয়ন্তি-নৃদি ইতি 

ভাবঃ, জানস্তি ইত্যর্থঃ ); 'অপিচ যুষ্মদনগরহেন “সবিতুঃ (জ্ঞানপ্রেরকন্ত, জ্ঞানাধারস্ত, যদ্বা-- 
বিশ্বস্ত প্রসবিতুরিতার্থ: ) “দেবন্ত” ( ছে তমানন্ত, দীর্তিবানাদি গুণবুক্রন্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ ) “হী? 

(মহতী, সর্বৈর্বরণীয়।) পরিইতিঃ (নিতাস্বতিঃ, নিত্যার্চতিঃ ) "স্বাহা” (স্বাহামন্্েণ 
উদ্যাপিতা ভবতীতি যাবৎ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যতন্বগ্র কাশকঃ। সাধুসজ্জনাঃ হি পরমার্থ- 

পথগ্রদর্শকাঃ। নরাঃ যদি তেষাং আদশীনুমরণায় উদবুদ্ধা ভবস্তি, তেষাং অভীষ্টসিদ্ধির্জীয়তে ॥ 

অথবা, 
বৃহতঃ, ( মহতঃ, সর্বকর্মফল প্রদতুরিত্যর্থ;) বিপশ্চিতঃ, ( সর্বততজ্ঞস্ত অন্তর্ধ্যামিনঃ, 

জ্ঞানময়ন্ত ) «বিপ্রন্ত” (বিপ্ররষপস্ত ভগবতঃ ) “বিপ্রা» (সন্তাবপ্রেরযিত্র্যঃ, সত্রভ।বজনয়িত্র্যঃ 

বিভূতয়ঃ ) “মন ( আত্মানং__অজ্ঞানানামীতি ভাবঃ ) “ুগ্ততে' ( সংবরস্তি-__-ভগবত। সহেত্যর্থ:, 

যদ্বা-_নুম্বস্তি পুনস্তি বা, তগবত্প্রাপণায়েতি ভাবঃ)$ ণউত ( অপিচ ) তেষাং “ধিয়ঃ, ( চিত্ত- 

বৃত্তয়চ ) 'যুঞ্জতে' ( নিয়ময়স্তি, পুনস্তীতি যাবৎ--ভগবতগ্রীতরে ইতি ভাবঃ)) অজ্ঞানজনানাং 
অশ্ুগ্রহার্থং “হোন্রা” (হোমানম্পািকাঃ, দেবভাবানাং জনগিত্র্যঃ সর্ববসিদ্ধিপ্রদাত্র্যঃ ভগদ্বিভূতয়ঃ ) 
এক ইত ( অদ্বিতীয়মেব ) “বধুনাবি, ( অন্তর্ধ্যামিনং ভগবন্তং) “বিদধে? ( ধারয়ন্তি 

বিজ্ঞাপয়স্তি-_অজ্ঞানানামিতি ভাবঃ)) তেষামন্থগ্রহেণ “সবিতু (প্রজ্ঞানাধারস্ত ভগবতঃ ) 

“মহী' (মহতী ) “পরিষ্ট তিঃ' ( নিত্যন্ত ভিমিতার্থঃ ) স্থাহা” (স্বাহাম্ত্রেণ সম্পাদয়স্তি_সাধকাঃ 

ইতি শেষঃ ) যত্বা---উদ্যা পিত ভবন্তীত্যর্থঃ)। মন্ত্রেইয়ং সতাতত্বপ্রকাশকঃ। ভগবৎপ্রেরণাং 

বিনা নরাঃ কমপি সৎকর্ম সাধরিতুং ন শরুবন্তি। অত; সংকর্মসাধনায় ভগবন্ধগ্রহলাতঃ 

কর্তব্যং। তেন অভীষ্টসিদ্ধির্ভব্তীতি ভাবঃ। 



ঘ প্রপাঠিক, ১৩ অন্গবাক |]  কৃষঃ-যজুর্বেদ-মন্ত্র ৬৩৯ 

২। (ক) "বাক (বাগধিপতি হে ভগবন্!) ত্বং "থু (শোভনং, শ্রেষ্ঠং ইত্যর্ঘঃ 

খ্ুর্যাং' ( গৃহং, আধারস্থানং,-মম হাদয়ং ইতি ভাবঃ ) "আবদ+ ( সর্কাতঃ আবিশ ইত্যর্থঃ )। 

(খ) “দেবশ্রাতৌ” (দেবানাং আহ্বমিক্র্যো হে মম ৃপ্নিহিতে জ্ঞানভক্তী ] যুবাং “দেবেষু? 

(দেবভাবেষু, দেবভাবান্ শুন্ধসব্বান্ বা ইতার্থঃ) 'আঘোষেখাং ( কথয়তং, আনয়তং--মম 

হৃদি ইতি শেষঃ )। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্সঞচয়ায় অত্র প্রার্থনা বর্ততে। 

৩। হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ “নঃ, (অন্মাকং ) এবদ্িধা "বীরঃ, ( কর্মসামর্থাং ) 

'অজায়তাং ( সমুদ্তবতু, সঞ্জায়তু বা) "্যং (যেন সামর্ঘেন ইত্যর্থঃ ) বয়ং “সর্ষে (বিশ্বান্ 
র্বান্) “অন্থজীবাম ( সংকর্শশিলেন জীবনেন প্রবদ্ধয়েম ইতি ভাবঃ)$ অপিচ “৮ (ষৎ 
কর্মসামর্থাং ) বিহুনাং' (সর্ধেষ।ং শর্ণাং ইতার্থঃ) “বশী (নিয়ামকং, অভিভবকারকং 

হতার্থঃ ) “অসৎ (ভবেৎ)। মন্ত্রোইয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ আত্মশক্তিলাভা় 

প্রার্থয়তি। আত্মশক্তিল।ভেন জগছপকারায় অত্র সঙ্গল্প বর্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ- হে 

ভগবন্! মাং কর্মসামধ্যং আশ্মশক্তিঞ্চ বিধেহি। যেন শক্ঞ্যা অহং বিশ্বসেবার় আত্মসমর্পণায় 
সমর্থঃ ভবানি ইতি তাৎপর্যযঃ | 

৪| “বিষুঃ, (বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরঃ ) “ইদং” ( সর্বং জগৎ ) “বিচক্রমে, ( বিশিষ্টভাবেন 
ব্যাপ্তঃ অথবা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)) “ত্রেধাঃ € অত্রীতানাগতবর্তমানত্রিকালমেব ) “পদং, 

(স্থানং আবিপত্যং এখর্ধ্যং ব|--মাহীস্স্যং ইতি ভাবঃ ) “নিদধে, ( নিরস্তরং ধৃতং অক্ষুম্রং ভবতি, 

যদ্বা--সঃ ধৃতবীন ইতি ভাবঃ ); “অন্ত (বিষ্টোঃ) পপাংসুরে, (রশ্মিকণযুক্তে গ্রভৃত্বে, জ্ঞান- 

স্বরূপে পদে ইত্যর্থঃ) “সমূঢং ( সমাগন্তভূতিং, সংস্থিতং__জগদিতি শেষ )। মন্ত্রোধ্য়ং বিশু 
স্বরূপং বর্ণমতি। বিশ্বব্যাপকন্ত বিপ্টোঃ গ্রভৃত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষুণরেব 

বিভূতি্বন্ূপেণ অন্ুপরমাণুক্রমেণ সর্ববমধিকৃত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ | 

অথবা, 

“বিধুঃঃ, (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরঃ ) “ইং ( বিশ্বব্দ্গাওং ) “বিচক্রমে” ( বিশেষেণ ব্যাপ্ধোতি, 

স্থাবরজঙ্গমাস্্রকস্ত সর্বপ্রাণিনো হি মনোজীবভাবাভ্যাং অনুগ্রাবিশতি ইত্যর্থঃ)) এত্রেধা, 

( অগ্রিবাযুস্্ধ্যরপেণ ভূম্যস্তরিক্ষছ্যলোকেষু ত্রিধা ) “পদং, (স্থানং, স্বমাহাত্মযং ইত্যর্থঃ ) “নিদধে” 
(নিরন্তরং ধৃতং--নিহিতবান ইতি ভাবঃ)) “অন্ত, (বিষ্গেঃ বিজ্ঞানধনানন্দাজাদ্বৈতাক্ষর- 
মিত্যাদিলক্ষণযুক্তং পরমং পদং স্বরূপং বা উত্যর্থঃ) “পাংস্থরে' (পাংস্ুল ইব প্রদেশে - অন্তি- 
নিগুঢ়ে প্রদেশে ইতি ভাবঃ ) “মুঢং (নিহিতং, অজ্ঞৈরজ্ঞাতং-_লজ্ঞানানাং অপরিজ্ঞাতং ইতি 
ভাবঃ) | মন্ত্রোইয়ং ভগবতঃ স্বরূপং বর্ণকতি। বিশ্বব্যাপকম্ত বিষ্ঞোমণহাআাং জগদ্িশ্রুতং | 

তন্ত বিষ্ণরদ্বৈতমক্ষরমিতি স্বরূপং স্থরয়ঃ পণ্যস্তি। অজ্ঞঃ জনঃ তৎস্বপ্ন্পং ন পশ্ততি | 

৫। হে বিষ্টোঃ! তব প্রশাসনে “হি” (যন্মাৎ) গ্যাবাপৃথিব্যৌ "ইরাবতী” (শম্তবত্যো ) 
“ধেনুমতী” (গবাশ্বদিভিঃ পশুভিরুঁক্তৌ ) ন্জুষবসিনী” ( শোভনান্নবত্যো, স্শশ্তবত্যো বা) 

“মনবে" ( ননুষ্য/নাং উপকারায় ইত্যর্থঃ ) “যশন্তা (যশোবস্তৌ, যদ্ধা--যজ্ঞসাধনানাং প্রদাত্রো। 
ইতি যাবৎ) “ভূতং (অভ্ুয়াতাং, ভবতং ইতি ভাবঃ ), তন্মাৎ হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্। রোদসী” 
( এতে গ্যাবাপৃথিব্যো ) ত্বং ব্যাস্কভ্নাৎ ( বিশেষেণ স্তত্তিতবানসি, ব্যাপৃতবাননি বা)) অপিচ, 



৬৪৮ যজুর্ধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম অক 

হুডুখ ( ্ৃতেজোতিঃ স্বশক্তিতিঃ শবমাহাক্যোঃ বা ইযর্থ:) 'পৃথিবীং ( ইমা ভূমিং ) 'অভিত৯ 
€ সর্বপ্রকারেন) “দাবধার' ( ধৃতবানদি )। সর্বেধু বস্তষু সঃ ভগবান সমকরণাষম্পন্নঃ ৷ ভগবান 

তেষামভ্যন্তরেু তিষ্ঠতি তেষাং ৃষ্িস্থিতিলয়স্চ ভগবলীলালাপেক্ষঃ। বিশ্বব্যাপকঃ সঃ 

ভগবান সর্ধেষাং পৃজনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। 
, অথবা, 

হে বিশ্বব্যাপক দেব! ভবদনুগ্রহৈণ “হি” € এব ) হৃক্লিহিতে জ্ঞানভক্তী “ইরাবতী+ (স্বেহ- 
কারণ।বপিণো, সঙাবরপাণাং শোভনাপত্যানাং সনয়িত্রো ইত্যর্থঃ ) “ধেঙ্গুমতী+ ( প্রজ্ঞান- 

রতো) “নুযবসিনী ( সর্কর্ম্ফলং মোক্ষং বা দাত্রযো) “ঘনবে? (মানবানাং উপকারার্থ, 
বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ) “শস্তে” ( সৎকর্খ্সাধনসামর্থাপ্রদাত্রেটী ).“ভূতং ( অভূতাং, ভবতাং)) 

অতন্বং “রোদ্রসী” ( ইমে জ্ঞানতক্তী ) ব্যাস্কভ।াৎ, (বিশেষেণ ভ্তভিতবানদি, সম্যক ব্যাপাঃ 

তিষ্ঠসি )) অপি, “মযুখৈঃ (স্বতেজোভিঃ, স্বমহিয়! ইত্যর্থঃ ) “পৃথিবীং (তয়োঃ জ্ঞানভক্তে- 

রাধারমুলং-হৃদয়ং ইত্তি ভাবঃ) “অভিতঃ ( সর্বতোভাবেন ) প্দাধার' ( ধারিতবানসি, ধৃত- 

বানসি ইতি যাবৎ )। মন্ত্রোইয়ং ভগবন্মাহাত্মযপ্রকাশকঃ। সর্বেষাং সত্তাবানাং আধারস্থানীয়ন্ত 
ভগবতঃ অন্ুকম্পয় অশ্মাস্ত সন্তাবোন্মেষঃ ভবতু ইতি ভাবঃ। 

৬। (ক) হে হন্নিহিতৌ জ্ঞানভক্তী | যুবাং প্রাচী” (প্রাতুখে__-ভগবৎসকাশে ইতি 
ভাবঃ) “প্রেতং (প্রকর্ষেণ গচ্ছতং-_মাং নয়তমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ )। 

(খ) কিঞ্চ হে হন্িহিতে জ্ঞানভক্তী ! যুবাং “যজ্ঞং ( মদনুঠিতং সৎকর্ম ) “উর্ধং ( দেবান্ 
প্রতি-_ভগবস্তং প্রতি ব1 ) “নয়তং ( সংবাহয়তং-_ভগবস্তং প্রাপয়তং ব! ইত্যর্থঃ )। 

(গ) অপিচ, হে হন্সিহিতে জাঁনভক্তী ! যুবাং “মা জিহ্বরতং, (মা কুটিলে ভবতং, মাং 
ম! পরিত্যজতমিত্যর্থঃ১ যদ্বা--বিচলিতে মা ভব্তং--অবিচলিতভাবেন মম হৃদি তিষ্ঠতং )। 

মন্ত্রোঘয়ং প্রার্থনামূলকঃ। জ্ঞানং ভক্তিং চ উভে সংকর্ম্মসহায়কে। তয়োরমুকষ্পয়! 
ভগবতপ্রাপ্তিঃ জুগমা ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ--হে জ্ঞানভক্তী! যুবাং মাং সৎকর্্মপরং 
কুরুতং; অপিচ মাং ভগবৎগ্রাপ্তিসাস্থ্যং বিধায়তং | 

৭1 হে মম হুন্সিহিতে জ্ঞানভক্তী ! যুবাং “অত্র (অশ্মিন্) “পৃথিব্যা বম ( শরীরভূতে 
দেবযজনে--অন্মিন্ সৎকর্্মণি, মম হৃদি ইতি ভাবঃ) “রমেথাং, (ক্রীড়াং কুরুতং, সদা তিষ্ঠত- 
মিতার্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্র; |. মি জ্ঞানভক্তী অবিচলিতে তিষ্ঠেতাং। তেন মম 

অভীষ্টল/ভং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বিদ্তে। 
৮। “বিষণ (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) ত্বং “দিবে! বাঃ (ছ্যলোকাদা, স্বর্থলোকাৎ বা 

ইতি যাবৎ) ণউত (অপিচ) “পৃথিব্যাং বা (পৃথিবীলোকা দা, ভূবিসকাশাৎ বা) “উত” (অপিচ) 

“বিষে? ( বিশ্বব্যাপক হে ভগবন্ । ) “মহো” (মহলে কাদা ) “অন্তরিক্ষাৎ বা” (অন্তরিক্ষলোকাৎ 

বা) সমানীতেন 'বহুভি£ ( বন্ুপ্রকারৈঃ, অনস্তরূপৈঃ ইত্যর্থঃ) “বসব্যৈঃ ( ধনেন, পরমধনেন-_ 

শুদ্ধসত্বরূপেণেতি ভাবঃ) “হস্তৌ+ ( উভাবপি স্বকীয়ৌ হস্ত ) “পৃণস্থ (আপুরয় ইতি যাবৎ )) 
ততঃ পক্ষিণাৎ উত সব্যাৎ (ধনপূর্ণাত্যাং উভাভ্য।ং হস্তাত্যাং, যদা-_-অকুপণতয়৷ মুক্ত- 

হত্তেন ইত্যর্থ:) *আ প্রষচ্ছ* (দেহি--অন্মভ্যমিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোইয়ং মন্্ঃ। 



প্রপাঠক, ১৩ ভচুবাক। ]  কৃষ্ণ-যভূর্বরেদ-ম্ু। ১৬৪১ 

ভগবান 'অুপণতয়। অন্থান্থ করুণাধারাং বর্ধরতু 'অপিচ সর্বলোকীৎ শুদ্ধসত্বরূপং নং 
সমানীত্য অস্মাস্থ স্থাপরতু---ইত্যেবং প্রার্থনা! ইতি ভাবঃ। 

৯। (ক) '্যঃ (ষঃ বিষুঃ) "পার্থিবানি” ( পৃথিবীসন্বন্ধিনী, পঞ্চভৃতাত্মকাঁনি ইত্যর্থ; ) 
'রজাংসি' (সারভৃতানি কারণানি, হষটযাপকরণানি নিখিলানি অপুপরমাণুজাতানি ইতি যাবৎ) 
ণবিমমে” (নির্শমমে, নির্দি তবান) তন্ত “বিষ্টোঃ” (বিশ্বব্যাপকস্ত ভগবতঃ ) বীর্ধযাণি” (অলৌকিক- 
কারধ্যাণি, মাহাত্মযানি ইতি ভাুবঃ) "হুক (নিত্য ত্বতমেব) প্রবোচ+ ( প্রকুষ্টরপেণ 
কীর্তয়ামি ) প্রত্যক্ষং করোমি ইতি ভাঁব্)। ভগন্মহিমা অশ্মাকং নিত্যপ্রতাক্ষীভূতঃ ইতি ভাব: | 

€খ) ত্রেধা বিচক্রমাণঃ ( সর্বপ্রাণিনঃ মনোজীবভাবেধু অনুপ্রবিস্তাদানঃ, য্া-_অগ্নিবানু- 

হু্্যরূপেণ ভূমান্তরিক্ষহ্যলোকেধু স্বমাহা আ্মাবিজ্ঞাপকঃ) “উরুগায়* ( মাত্মভিগীয়তঃ, ক্রাস্ত- 
দর্শিভিঃ স্বতঃ ইতার্থঃ ) ঃ” (যো বিষুঃ-লভগবান্ ) 'উত্তমং ( শ্রেঠস্থানীয়ং ) "সধস্থং ( লোক- 
্রয়াশ্রয়ভূতং অস্তরিক্ষং, দেবানাং আধারস্থানং--সাধনসম্পন্নানাং হৃদরূপমিতি ভাঁবঃ) 
“অস্কতয়াৎ (স্তন্তয়তি, উন্মথয়তি, যদ্বা-যথা অধঃ ন গততি অজ্ঞানমোহাৎ স্থানভ্ু্ং ন 
ভবতি তথা ধারয়তি ইতি ভাবঃ)। 

বিশ্বপ্রকাশকঃ সঃ ভগবান সর্কেষামারাধনীয়ঃ | সর্বপ্রীণিনঃ মনোজীবভাবেষু অগ্থুপ্রবিশ্ঠ 
স তগবান তান্ সদৈব নিয়াময়তি। তদনুগ্রহেণ হি কেবলং নরাঃ চিত্বোৎকর্ষং লভতে। 
মোক্ষেচ্ছু জনঃ তন্ত ভগবতঃ গ্রীত্যর্থং সারভূতং শুদ্ধসত্বং নিবেদয়তি। ইভ্যেবং তাৎপর্যযং 
মন্ত্রোহ্য়ং গ্যোতয়তি | 

১ হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং “বিষ্ঠোঃ (বিশ্বব্যাপকস্ত ভগবতঃ ইতার্থঃ ) রর়াটং' ( ললাটঃ, 
ললাটবৎ শ্ররেষ্টস্থানবর্তী--হৃদি অধিষিতঃ ইতি ভাবঃ ) "অসি? (তবসি )। অথবা--“বিষ্োোঠ 
( আত্মজ্ঞানসম্পন্নস্ত সাধকম্ত ইতি ভাবঃ ) “ররাটং ( ললাটবৎ উন্নতম্থানবর্তিনং হৃদরূপং ইতি 
ভাবঃ ) “অসি* (ভবসি )। মস্ত্রোইয়ং সত্যতত্বপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসবঃ হি ভগবতঃ ম্বরূপঃ। 
অতঃ শুত্বসত্বেন হি কেবলং ভগবান প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। 

১১। হেশুদ্ধসত্ব ! ত্বং“বিষ্ঞোঃ (বিশ্ববাপকন্ত তগবতঃ ) "পৃষ্ঠং (.মেরুদণুস্থানীয়ঃ, 
সংরক্ষকঃ-_সাধকানাং হৃদি ইতি ভাবঃ) "অসি, (ভবসি)। অথবা ত্বং “বিষে? ( আত্মজ্ঞীন- 
সম্পন্নস্ত জনন্ত ইতি ভাবঃ) 'পৃষ্ঠং (সংরক্ষক£ঃ-_জ্ঞানদৃষ্টেঃ ইত্যর্থ;ঃ) “অসি” (ভবলি )। 
অয়মপি নিত্যসত্যধ্যাপকঃ | শুদ্ধসত্বঃ হি আত্মদর্শিনাং অস্ত ষ্টেঃ সংরক্ষকঃ ভগবংপ্রাপকঃ। 

১২1 হে মম জ্ঞানতত্তী! যুবাং “বিষ্টোঃ১ (বিশ্বব্যাপকশ্ত ভগবতঃ কর্ণা সহ-_ 
মদন্ুঠিতেন কর্ণ সহ ইতি ভাবঃ) প্রপ্ডে (লিগ্ডে) "স্থঃ (তিষ্ঠতঃ)। অথবা, “বিষে, 

( বিশ্বব্যাপকস্ত ভগবতা সহ ইতি যাবৎ ) শ্নপ্ডে,+ ( সংযোজফ়িত্রে--মম সৎকর্ম্রণঃ ইতি যাবৎ । 
স্থিঃ (ভবথঃ)। মন্ত্রোহয়ং আম্মোদ্বোধকঃ। মদনুঠিতেন কর্ণ! সহ জ্ঞানভত্তী অবিচলিতেন 
তিষ্ঠতাং অপিচ জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেন মম কর্ম ভগবতি যুক্তং ভবতু। 

১৩। (ক) হে মম হৃন্সিহিত ভক্তি! ত্বং “বিষ্ঞোঃ, ( বিশ্বব্যাপকম্ত ভগবতঃ ) “স্যযঃ” 

(গ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতুভৃতা ) “অসি (ভবসি)। মন্ত্রোহ়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ | ভক্ত্যা 
ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। অতঃ তক্তিসামর্ঘ্েন ভগবন্তং লভেম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। ' 

কষ৫যজুর্েদ--৮১ 



৬৪২ যজুর্ধেদ-সংহিত। | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

(খ) হে শুদ্ধসথ | ত্বং “বিষ্ঠো» (বিশ্বব্যাপকম্ত ভগবতঃ) “ফ্রবং ( নিত্যসত্তারপং ) 

'্কাসি€ ভবসি )। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যঙ্জাপকঃ প্রার্থনামুূলকশ্চ। সত্যেন সংস্বরূপঃ ভগবান 

প্রা্তব্ঃ;) অতঃ শুদ্ধসত্বপ্রভাবেন ভগবল্লাভার় অত্র সঙ্কল্পত বর্ততে | 

(গ) হে শুদ্ধসব ! ত্বং “বৈষ্ঞবং ( ভগবতঃ স্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) "অসি' (ভবসি); অতঃ 

“বিঞবে” ( ভগবৎগ্রীত্যর্থং ) “তা! (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ। মস্ত্রোহয়ং সঙ্কর্পমূলকঃ 

নিতাসতা প্রখ্যাপকশ্চ। সম্ভাবেন ভগবল্লাভঃ স্থগমঃ ভবতি । ভগবৎপ্রাপ্তয়ে নিথিলাঃ সন্ভাবাঃ 

প্রদেয়াঃ ইতি ভাবঃ1 (১ অষ্টক--২ প্রপাঠক--১৩ অন্ুবাক )। 

বঙ্গানুবাদ । 

১। মহত্বাদিগুণোপেত, সর্বমাধনক্ষম, সর্ববতত্বৃজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, প্রাপ্ত- 

কর্মমশক্তি, ধন্মতব্ববিত, ত্রিকালদশার পরমার্থতত্বপ্রকাশক হে সদ্গুণাবলি ! 
তোমাদিগের অনুগ্রহে অস্তঃকরণ নিম্মল হইয়। পরমাত্মায়'যুক্ত হয় ; আরও, 

(তোমাদিগের অনুগ্রহে চিত্তবৃত্তিসমুহও পরমস্মায় যুক্ত হয়; সৎকর্মসাধক 

দেবভাবসমূহের আনয়নকত্তা হে বিপ্রগুণাবলি! তোমাদিগের অনুগ্রহে 
মনঃ ও ধী, সর্ববসাক্ষী সকলের মনস্তত্ববিৎ অন্তর্ধযামী সেই ভগবান্ যে 
অদ্বিতীয়--এ তত্ব ধারণ করে অর্থাৎ জানিতে সমর্থ হয়; আরও, তোমা- 
দিগের অনুগ্রহে জ্জানপ্রেরক, জ্ঞানময় জ্ঞানাধার অর্থাৎ বিশ্বপ্রসবিতা দীপ্তি- 

দানাদিগুণযুস্ত ভগবানের মহতী অর্থাৎ সকলের বরণীয় নিত্যস্তরতি ব! 
নিত্যার্চনা স্বাহামন্ত্রে উদযাপিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যতত্বপ্রকাশক। 
সাধুসজ্জনগণই পরমার্থপথপ্রদর্শক। মানুষ যদি তীহাদিগের আদর্শ 
অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে ।)। 

তাখবা, 

মহৎ অর্থাৎ সৎকন্মফল প্রদাত। সর্ববতত্জ্ঞ অন্তর্ধ্যামী জ্ঞানময় বিপ্ররূপী 

ভগবানের সদ্ভাবপ্রেরক সত্বভাবজনক বিভূতিসমূহ, অজ্জানজনের আত্মাকে 
ভগবানের সহিত সংযোজিত বা সংবদ্ধ করে ; অথবা, ভগবত্প্রাপ্তির নিমিত্ত 
সম্মত বা! পবিত্র করে; আরও, অজ্জানজনের চিত্ররৃত্তিসমূহকে (ভগবৎ- 
প্রীতির জন্য ) নিয়মিত (সংযত) পবিত্র করে। অজ্ঞান জনে অনুগ্রহের 

জন্য, দেবভাবলমূহের জনয়িতা অর্থাৎ সর্ববসিদ্ধিপ্রদ ভগবদ্িভূতিসমূহ, 
অদ্বিতীয় অন্তর্ধ্যামী ভগবানকে ধারণ করায় অর্থাৎ অজ্জঞানদিগকে উপলব্ধি 

করায়; তাহাদের অনুগ্রকে প্রজ্ঞানাধার ভগবানের মহৎ স্তুতি বা পূজ। 



২ প্রপাঠক, ১৩ অন্গবাক। ] কুষ্ণ-যজুর্ববেদ-মন্ | ৬৪৩, 

স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় অথব! সাধকগণ কর্তৃক উদ্যাপিত হয় 1 
(মন্ত্রী সত্যতত্বপ্রকীশক। ভগবৎ-প্রেরণ। ভিন্ন মানুষ কোনও সতুকর্মম- 

সাধনেই সমর্থ হয় ন!। অতএব সৎকন্মসাধন জন্য ভগবদনুগ্রহ লাভ 

কর্তব্য। তদ্দারা সকল অভীষ্ট দিদ্ধ হয়। )॥ 

২। (ক) বাকৃশক্তির অধিপতি হে ভগবন ! আপনি আমার হৃদয়রূপ 
শ্রেষ্ঠ আধারস্থানকে সর্বতোভীবে -প্রাণ্ত হউন। 

(খ) দেবগণের আহবানকারী হে আমার হন্সিহিত জ্ঞানভক্তি! সতকর্পা- 

সাধন-সামর্ঘ্-প্রদানকারী তোমরা (আমার হৃদয়ে ) দেবভাব--গুদ্ধসত্ত্মূহ 
আনয়ন কর। ( মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক | হৃদয়ে শুদ্ধসত্বপঞ্চয়ে ভগবদনুগ্রহ- 
লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা বিছ্ভমান )। 

৩। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার্দিগের এবন্ুঁত কর্ম্ম-সামধ্যয 
উপজিত হউক, যদ্দারা আমর! বিখবানী সকলকে মৎকশ্মীাধনশীল জীবনের 

দ্বারা প্রবদ্ধিত করিতে পারি; অপিচ, সে কন্মসামর্থ্য আমাদিগের সর্ধবিধ 

শত্রুর নিয়ামক অর্থাৎ অভিভবকারী হয়। ((মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে 

সাধক আত্মশক্তি-লভের প্রার্থন! করিতেছেন। আত্মশক্তি-লাভে জগতের 

উপকার-সাঁধন জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,__ 
হে ভগবন্্! আমাকে এমন কন্মসামর্থ্য এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন,. 
যে শক্তির দ্বারা আমি বিশ্ব-সেবায আত্ম-সমর্পণে সমর্থ হই )। 

৪1 বিশ্বব্যাপী পরমেণ্বর বিষ এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া 
আছেন; অতীত অনাগত বর্তমান__তিন কালেই তাহার এশ্রয্য ধৃত (অক্ষুঞ্ 
রহিয়াছে ; অথবা তিনি ধারণ করিয়া আছেন; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ময় পদে 
(প্রতুত্বে) এই নিখিল জগৎ সম্যগভাবে অবস্থিত আছে। সেই বিষুণকে 
স্বাহা-মন্ত্রে পুজা করি ; আমার অনুষ্ঠান স্থহুত হউক। ( এই মন্ত্রে বিষ্ণুর 
স্বরূপ পরিবার্ণত রহিয়াছে । বিষব্যাপক বিষ্ণুর প্রতুত্বে নিখিল জগৎ, 
সদাকাল অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভুতিম্বরূপে অগুপরমাণুক্রমে বিদ্যমান্ 
সকলকে অধিকার করিয়া আছেন )। 

অথবা, 
বিশ্বব্যাগী পরমেশ্বর বিষু বিশ্ব্রক্ষাণ্ড বিশেষভাবে ব্যাপিয়' আছেন; 

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাক্মক নকল প্রাণীর মন ও জীবভাঁবদকলের; মধ্যেই 



৬৪৪ 'যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। . [প্রথম কা, প্রথম অক 

অনুঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; অগ্নি-বায়ু-সূর্ধ্যরূপে পৃথিবীতে অস্তরিক্ষে এবং 
স্বর্গলোকে তাহার মাহাত্ম্য নিরস্তর বিধৃত বা! নিহিত রহিয়াছে ; সেই বিশ্ুুর 

বিজ্ঞানধনানন্দ-অজ-অদ্বৈত-অক্ষর-লক্ষণযুক্ত পরম পদ ৰ৷ স্বরূপ, অতি 
নিগৃঢ প্রদেশে নিহিত অর্থাৎ অজ্ঞানের নিকট অপরিজ্ঞাত। (মন্ত্রটা 
ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছে। বিশ্বব্যাপক বিষুর মাহাঝ্ম্য জগদ্দিশ্রুত | 
সেই বিষ্ণুর অদ্বৈত অক্ষর স্বরূপ সুরিগণই দর্শন করিতে পারেন; অজ্ঞজন 
তাহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না)। 

৫। যেহেতু হে বিষ্ণু! তোমার প্রশাসনে এই গ্ভাঁবাপৃথিবী শস্তবতী, 
গবাখাদি পশুসমূহযুক্ত, শোভনান্নবতী বা স্থশস্যবতী এবং মানবগণের উপ- 

কারের জন্য যজ্ঞপাধন-দ্রব্যাদির প্রদাত্রী হয়; সেই হেতু হে বিশ্বব্যাপক 
ভগবন ! তুমি এই গ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষভাবে স্তস্তিত বা ব্যাপ্ত কর; 
অপিচ, আপনার তেজের, শক্তির বা মাহাক্ম্যের দ্বার এই পৃথিবীকে সর্বব- 
প্রকারে ধারণ কর। (মন্ত্রটা ভগবম্মাহাত্ত্য প্রকাশক | সকল বন্ততেই 
ভগবান সমভাবে করুণাসম্পন্ন । ভগবান তাহাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত 

আছেন। তাঁহাদের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ও ভগবল্লীলা-সাঁপেক্ষ | বিশ্বব্যাপক 
সেই ভগবান সকলেরই পুজনীয়»_ইহাই ভাবার্থ। 

অথবা, 

হে বিশ্বব্যাপক দেব! তোমার অনুগ্রহেই হনিহিত জ্ঞান ও ভক্তি স্নেহ- 
কারুণ্যরূপিণী, সন্ভাবরূপ শোভন অপত্যের জনযখিত্রী, প্রজ্বানবতী, সৎ- 

কর্মের সুফল ঝ! মোক্ষ প্রদীত্রী, মানবের উপকারার্থ বা বিশ্বহিত-নিমিভ্ত 

সগ্ুকম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্রী হয়। অতএব, সেই জ্ঞান ও ভক্তিকে তুমি 
বিশেষভাবে স্তস্তিত কর অর্থাৎ ব্যাপিয়। অবস্থিতি কর; অপিচ, আপনার 

তেজের ব। মহিমার দ্বারা সেই জ্ঞানভক্তির আধারমূলকে সর্ববতোভাবে 
ধারণ কর। (মন্ত্রটী ভগবম্মাহাত্্য-প্রকাশক । সকল সন্ভাবের আধার- 
স্থানীয় ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে সন্ভাবের উন্মেষ হউক, মন্ত্রের 

ইহাই ভাবার্থ )। 
৬। (ক) হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা প্রাস্মুখে অর্থাৎ ভগবত- 

সকাশে প্রকৃষ্$রূপে গমন কর অথবা আমাকে লইয়া যাও। 
(খ) অপিচ, হে হম্িহিত জ্ঞানতক্তি! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত 



২ গ্রপাঠক, ১৩ অন্থবাক। ] কৃষঃ-যজুর্বেবেদ-সন্ত্র |. ৬৪৫ 

সৎকম্্ন দেবগণের অর্থাৎ ভগবানের প্রতি সংবাহিত কর অথবা ভগবানকে: 

প্রাপ্ত করাও। (ভাব এই যে,_আমার কর্ম তগবানে যুক্ত হউক )1 
(গ) আরও, হে হন্নিহিত জ্ঞানতক্তি! তোমরা! কুটিল হুইও না অর্থাৎ 

আমীকে পরিত্যাগ করিও না, অথবা বিচলিত হইও না অর্থাৎ অবিচলিত- 

ভাবে আমার হৃদয়ে অবশ্থিতি কর ! 
( মন্তরটী প্রার্থনামুলক । জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই সশকন্মের সহায়ক । 

তাহাদের অনুকম্পায় ভগবৎ-প্রাপ্তি স্রগম হয়। ভাব এই যে, হে জ্ঞান 
ও ভক্তি! তোমরা আমাকে সৎকন্মপরায়ণ কর এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি- 

সামর্থ্য প্রদান কর)। 

৭ হে আমার হম্নিহিত জ্ঞীনভক্তি! তোমরা এই শরীরভূত দেব- 
যজনে অর্থাৎ আমার এই সগুকর্মে অথবা! আমার হৃদয়ে ক্রীড়া কর অর্থাণ্ 
সর্ববদ। বর্তমান রহ। (স্ত্রী প্রার্থনামূলক ; আমাতে জ্ঞানভক্তি অবিচলিত 
ভাঁবে অবস্থিত থাকৃক এবং তদ্দারা৷ আমার অভীষ্ট লাভ নিপা 
এইরূপ প্রার্থনা গ্যোতিত )। 

৮। হেবিশ্বব্যাপক ভগবন্! আপনি ছুলোক ব! স্বর্গলোক সী 
অপিচ পৃথিবা বা ভূলোক হইতে এবং মহৎ অন্ত প্রসারিত অন্তরিক্ষলোক 
হইতে সমানীত ধনের দ্বার আপনার উভয় হস্তই পুর্ণ করুন এবং দক্ষিণ 
ও বাম উভয় হস্ত হইতে ( হস্তের দ্বার! ) অর্থাৎ মুক্তহস্তে বা কৃপণতা রহিত 
হইয়া (সেই ধন) আমাদিগকে প্রদান করুন। ( মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক । 
ভগবান কার্পণ্যরহিত হইয়া আমাদিগের প্রতি তীহার করুণাধার৷ বর্ষণ 
করুন এবং সর্বলোক হইতে গুদ্ধসত্বম্বরূপ পরমধন আঁনিয়। আমাদিগের 
মধ্যে স্থাপন করুন,__মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত )। 

৯। (ক)যে বিষণ পৃথিবীসন্বন্ধী পঞ্চভৃতাত্মক সারভূত কারণ-সমূহু 
অর্থাৎ নিখিল অণুপরমাণুজাত স্থ্ট,্যপকরণ-সমূহ নির্মীণ করিয়াছেন, সেই 
বিশ্বব্যাপক ভগবানের অলৌকিক কার্ষ্যের মাহাস্ব্যের বিষয় আমর৷ নিত্যই 
কীর্তন করিতেছি ৰা করিয়া থাকি। (ভাব এই যে, ভগবম্মহিম। 
আমাদিগের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত )। 

(খ) সকল প্রাণীর মনোজীবভাব-সমূুহের মধ্যে অনুঃপ্রবিষ, অথবা 
অগ্নিবাস়ু-সূর্ধ্যরূপে পৃথিবী-অস্তরিক্ষ-ছুলোকে ব্বমহিমাবিজ্ঞপক, মহাত্মগণের 
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আরাধনীয় সেই বিষুঃ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রেষ্ঠস্থানীয় লোকক্রয়াশ্রয়ভূত 
অন্তরিক্ষকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধারস্থান সাধনসম্পন্নগণের হৃদয়কে 

মন্থন করেন অর্থাৎ অজ্ঞান-মোহে স্থানভ্রষ্ঠ হইয়া যাহাতে অধঃপতিত না! হয়, 
এমনভাবে তিনি ধারণ করেন। 

( বিশ্বপ্রকাশক সেই ভগবান সকলের আরাধনীয়। তিনি সকল 

প্রাণীর মনোজীবভাবের মধ্যে অনুঃ প্রবিষ্ট হইয়। তাহাদিগকে সর্বদ। সকল 
সময়ে নিয়মিত করেন। কেবল তাহারই অনুগ্রহে মানুষ চিত্তোৎকর্ষ লাভ 

করে। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি সেই ভাঁগবানের প্রীতির জন্য সারভূত শুদ্ধসত্বকে 
নিবেদন করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ )। 

১০। হে শুদ্ধসত্তব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের ললাটরূপ শ্রেষ্ঠ- 
স্থানবর্তী ( অথবা হৃদ্রূপ শ্রেষ্ঠস্থানে ) অধিষ্ঠিত হও। অথবা তুমি আত্ম 

জ্ঞানসম্পন্ন সাধকের ললাটব্ৎ উচ্চগ্থানবর্ভী অর্থাৎ হৃদয়ে অধিতিত-হও। 
(মন্ত্রী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,_-শুদ্ধ্্ব ভগবানের স্বরূপ । 
শুদ্ধসত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় )। 

১১। হে শুদ্ধসত্্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের মেরুদগুস্থানীয় 
অর্থাৎ সাধকগণের হৃদয়ে সংরক্ষক হও। অথব। তুমি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তির জ্ঞানদৃষ্টির বা আত্মদৃষ্টির সংরক্ষক হও। ( এ মন্ত্রটাও নিত্যসত্য- 
মূলক। ভাব এই যে,_শুদ্ধসত্বই আত্মদর্শিগণের জ্ঞানদৃষ্টির এবং আত্ম- 
দৃষ্টির সংরক্ষক এবং ভগবৎ-প্রাপক )। 

১২। হে আমার জ্ঞানভক্তি! তোমর! বিশ্বব্যাপক ভগবানের কর্মের 

অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত সকর্মের সহিত লিপ্ত থাক; অথবা বিশ্বব্যাপক 
ভগবানের সহিত, আমার অনুষ্ঠিত সতুকর্মের সংযোজক হও । (মন্ত্রটি 
আত্মোদ্বোধনমূলক। আমার অনুষ্ঠিত সতকর্ম্বের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি 

অবিচলিত থাকুক এবং জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কম্ম ভগবানের সহিত 

যুক্ত হউক, মন্ত্রে এই ভাব সুচিত )। 
১৩। (ক) হে আমার হন্নিহিত ভক্তি! তৃমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের 

গ্রন্থি-ন্বরূপা অর্থাৎ বন্ধনহেতুভৃতা হও । (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রকাশক। 
ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া! যায়। অতএব ভক্তি-সামর্ঘ্যের দ্বারা 

ভগবানকে যেন লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা গ্োোতিত )। 
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(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের নিত্য-সত্যরূপ হও। 
€ ভাব এই যে, সত্যের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া. যায়। 
স্তুতরাং শুদ্ধসাত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ কর )। 

(গ) হে শুদ্ধসত্ব! তৃমি ভগবৎসম্বন্ধী অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। 
অতএব ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত করি। (সন্ভাবের 

দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি স্ৃগম হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য নিখিল সন্ভাব প্রদ্ধান 

কর কর্তব্য ।) (১ অষ্টক-_-২ প্রপাঠক-_-১৩ অনুবাক )॥ 
১০০ গু 

৪ 

মন্ত্রভাষাং (সায়ণাঁচাধ্যকূতং )। 

দ্বাদশেহনুবাক উত্তরবেদিরভিহিতা। তৎসমীপবর্তিহবির্ধানং ভ্রয়োদশেইনুবাকে২ভিধীয়তে। 
১। প্ধুগজতে মন উত যুগজতে ধিয়ে! বিগ! বিপ্রস্ত বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে 

বযুলাবিদেক ইন্মহী দেবন্ত সবিতুঃ পরিষ্ট তি ॥__কল্পঃ-প্গার্হপত্য আজ্যং বিলাপ্যোৎপুষ় 
ক্রচি চতুগৃহীতং গৃহীত্বা শালামুগীয়ে সািত্রং জুহোত্যন্বারন্ধে বজমানে যুঞ্জতে মন উতত যুগ্ধতে 

ধিয়ে। বিপ্রা বিপ্রন্ত বৃহতে! বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্েক ইন্মহী দেবস্ত সবিতুঃ 

পরিষ্ট তিঃ শ্বাহেতি”” ইতি । 
হোমার্থং স্বাহাশবোহধ্যাহতঃ | বিপ্রস্ত ব্রাহ্মণস্ত যজমানস্ত সন্বন্ধিনো বিপ্রা ব্রাঙ্গণা 

খাত্বিজেো মনো যুঞ্জতে লৌকিকচিস্তাভ্যো মনো নিবাধধ্য যজ্ঞচিস্তায়াং ততপ্রথমং নিয়ময়স্তি। 
ততো ধিয় ইন্জরিয়াণ্যপি যজ্ঞার্থেষু শ্বন্বব্যাপারেষু নিয়ময়ন্তি। কীদৃশস্ত বিপ্রস্ত । বৃহতো 
বিপশ্চিতঃ। অধীতবেদত্বাদ্বৃহত্বমর্থাতিজত্বাদ্বিপশ্চিত্বং। কাৌদৃশা বিপ্রাঃ। হোত্রা হোম- 
কর্তারঃ। তদিদং বিপ্রাণাং মনোনিয়মনাদিসামর্থ্যমেক ইদ্ধিদধ এক এব সমর্জ। কীদৃশ একঃ। 
বযুনাবিৎ, মার্গান্বেত্তি সর্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ন চৈকম্ত জর্বশ্থষ্টৌ বিন্বেতব্যং । যতঃ সবিতুঃ 
প্রেপকন্থাস্তধ্যা মিণো! দেবন্ত পরিষ্টুতির্্হী মহতী। তথা চাইথর্বণিকা অধীয়তে_“যঃ সর্বজ্ঞঃ 

সর্ববিগ্ধন্ত জ্ঞানমরং তপঃ”, ইতি। বাঁজসনেয়িনস্চ--স এষ সর্বন্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতি 
সর্ববমিদং প্রশান্তি যদিদং কিধ”” ইতি। শ্বেতাশ্বতরাশ্চ-_.“পরাহস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রায়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া ৮” ইতি। এবং সর্বাত্রোদা হার্ধ্যং ॥ এতং মন্ত্রং বিনিয়োক্তমুপোদ্- 
ঘাতত্বেনানুষ্ঠেযং বিধর্তে__“বদ্ধমব স্তুতি বরুণপাশাদেবৈনে মুঞ্চতি প্র ণেনেক্তি মেধ্যে এবৈনে 
করোতি” (নং কাণ ৬ প্র" ২ অণ ৯) ইতি। হবির্ধাননামকয়োঃ শকটয়োর্যৎপুর্ব্বং বন্ধ" 
মাসীত্তদবন্ততি মুঞ্চেখ। প্রণেনেক্তি প্রক্ষালয়েৎ। 

অত্র সুত্রং__“প্রযুক্তপূর্বশকটে নদ্ধযুগে প্রবিহিতশম্যে প্রক্ষাল্য তয়োঃ প্রথমগ্রথিতান্: 
রস্থী্বিত্রস্ত নবান্ প্রজ্ঞাতান্ কৃত্বাহগ্রেণ প্রার্ংশমতিতঃ পৃষ্ট্যামব্যবনয়ন পরিশ্রিতে সচ্ছদিষী 
অবস্থাপয়তি'” ইতি। প্ৃষ্ঠ্যাং বেদিমধ্যে প্রকৃপ্রতীচোঃ শঙকোর্বদ্ধাং রজ্জুং মধ্যে২ব্যবনযন্ধয- 
বধানমকুর্বন্ ॥ মন্ত্রবিনিয়োগপুর্বকং শকটগ্রেরণং বিধর্তে_-“সাবিত্রিযর্চা হুত্ব! হবিধধানে প্র 



৬৪৮ , হজুর্যেদ-সংহিতা। [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অইক। 

বর্তয়তি সবিতৃপ্রহত এবৈনে শ্র বর্তরতি” (সং, কা ৬ প্রৎ ২ অণ ৯) ইতি ॥ কল্প: 

শভাচ্চেদক্ষণনঃ সুবাগিতানুমন্ত্রযতে” ইতি । স চ মন্ত্র এবমামাতঃ-_ 
২। “ম্বাগোব ছুর্ধ্যা, আ বদ দেবশ্রুতৌ। দেবেঘা ঘোষেখাম্” ইতি ।-_হেহক্ষদেব দুরধ্যান্ 

গৃহান্ প্রতি সুবাগ, ভৃত্বাংলমন্তা্ছেয্করীং বাচং বদ। হে দেবশ্রুতৌ প্রখ্যাতাবক্ষৌ যজ- 

মানোহয়ং যুশ্ান্ বজজতীতি দেবেদাঘোষেথাং ॥ সুবাকৃশকোপযোগং দর্শয়তি--“বরুণো বা এষ 
ছর্ধাগুভয়তো| বন্ধো যদক্ষঃ স যহুৎসর্জেদ্যমানন্ত গৃহানভ্যুৎসর্জেৎ সুবা্দেব ছুর্যযা৬ আ বদেত্যাহ 

গৃছা বৈ তুর্যযাঃ শান্ত” (সং* কাণ ৬ প্র* ২ অন ৯) ইতি। জক্ষস্ত বন্ধনহেতুপাশে।পেত- 
্বাস্থরুপত্বং । বরুণশ্চ ক্ররত্বান্দরর্বাক। উৎদর্জেৎ। শব্ধং কু্য্যাৎ॥ কল্প:-“অথৈনে পত্রী 
পদ্তৃতীয়েণা ইজ্যমিশ্রেণোপানক্া! নো বীরো জায়তামিতি ইতি । স চৈবমান্াতঃ-_ 

৩। «আনো বীরো জায়তাং কর্ম্মপ্যো য৬. সর্বেহুজীবাম যে! বহুনামসদ্বশী।” ইতি ।-- 
কর্্দণি সাধুঃ কুশলো বীর আলগ্তরহিতঃ পুত্রোংপ্লাকমাজায়তাং। যং জীবাম যশ্চ বহুনাং 
বশী নিয়মনশক্তিমানসন্তবেত, তাদূশো জায়তাং। অত্র কল্পে পদতৃতীয়শব্দেন সো মক্রয় ণীপদ- 

রজসন্তৃতীয়ংশঃ পূর্বং সংগৃহীতো বিবক্ষিতঃ॥ অক্ষোপাঞ্জনং বিধত্তে-_“পত্ুযপানক্তি পত্রী হি 
সর্বন্ত মিত্রং মিত্রত্বায় যধৈ পত্রী যজ্তন্ত করোতি মিথুনং তদথো পদ্ধিয়া এবৈষ যজ্ঞন্তান্বারস্তেইন- 
বচ্ছিত্তৈ” । সং কান ৬ প্র“ ২ অত ১) ইতি ॥ 

৪। “ইং বিষুগর্রি চক্রমে ত্রেধ! নি দধে পদম্। সমৃঢমন্ত পাঁ৬ক্ুর ৮, (৫) “ইরাবতী 

ধেছুমতী হি ভূত৬ হ্যবসিনী মনবে যশস্তে | ব্যস্কভাাদ্রোদসী বিষুতরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো 

মযুখৈঃ 0৮, --কলপ:-“দক্ষিণত্ত হবিদ্ধানস্ত পশ্চাদক্ষমুপস্থপ্য দক্ষিণস্তাং বর্তন্াং ক্ফ্যেনো দ্বত্যা- 
বোক্ষ্য হিরগ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্যাভিজুহোতি--ইদং বিষুর্বর্ি চক্রমে ভ্রেধা নি দধে পদং। 
সমুড়মন্ত পা৬জুরে শ্বাহেত্যপরং চতুগৃহীতং গৃহীত্বোত্তরম্ত হুবিদ্ধানস্ত পশ্চাদুপস্থপ্যোত্তরন্তাং 

বর্তন্তাং ক্ফ্যেনোদ্ধত্যাবোক্ষয হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্যয জুহোতি-_ইরাবত্তী ধেন্থমতী হি 
ভূত৬. কুযবসিনী মনবে যশম্তে। বাস্কভাদ্রোদসী বিষ্টুরেতে দাধার পৃথিবীমভিতো 

ময়ুখৈঃ শ্বাহেতি' ইতি । 
বিঝুরস্তিবিক্রমাবতারং ধৃত্বেদং বিশ্বং বিভঙ্ঞা ক্রমতে ম্ম। ভূমীবেকং পদমস্তরিক্ষে দ্বিতীয়ং 

দিবি তৃতীয়মিত্যেবং ত্রেধা পদং নিদধে। পাংসবে ভূম্যাদিলোকরপা যস্ত পদন্ত সস্তি তৎপাং- 
নুরং। অন্ত বিষ্টোন্তশ্মিন্ পদে বিশ্বং সমূঢ়ং সম্যগন্ততূ'তং | কিং চ-_ইরাবতী অন্নবতী ধেগু- 
মতী ধেনুর্বচৃক্ষীরা গৌস্ত্তো। স্যবসিনী শোভনৈর্যবনৈরভ্যবহাধ্্যৈুক্তে মনবে মানবপ্রজার্থং 
যশন্তে যশোনিমিত্তে ভবতং। এতে রোদসী গ্যাবাপৃথিব্যো। বিষুরব্যস্কভ দ্বিভজ্য স্থাপিতবান্। 
তাং চ পৃথিবীং মযুখৈঃ স্বতেজোরপৈনণনাজীবৈরভিতো দাধার পুপোষ। স বিষ্ণরনয়োত্তর- 

হবিদানমাগাহুত্যা গ্রীয়তাং ॥ 
বিধত্বে-_“বস্মন। বা অস্থিতা যজ্ঞ৬ রক্ষাসি জিঘা৬সস্তি বৈষ্কবীভ্যামূগ ভ্যাং বত নো- 

জ্দুহেততি যজ্পে। বৈ বিষুর্ধজ্ঞাদেব রক্ষা৮স্তপ হস্তি* (সং কা ৬ প্র ২ অণ ৯) ইতি। 
বস্মনা শকটমার্গেণ। অস্থিত্যান্ুপ্রবিষ্ঠ। যজ্ঞো দেবেত্যো নিলায়ত বিষণ, রূপং কৃতেত্যুক- 

্বাদ্যজ্ঞন্ত বিষুতত্বং। অত্ত এব বৈষণবমন্ত্রোইত্র ন ব্যধিকরণঃ | যজ্ঞাদেব বিষুক্ূপযক্তত্থারেণৈব ॥ 



২ প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক । ] কষঃ-যজুর্ববেদ-মন্ত্রু। ৬৪৯ 

হোষাধারত্বেন হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধত্তে--্যদধ্বর্ধরনগ্রাবাহুতিং জুহয্াদন্ধো২ ধব্ধাঃ শ্তাপক্ষী* সি. 
যজ্ঞ». হম্যুহিরণ্মুপান্ত জুছোত্যপ্নিবত্যেব জুছোতি নান্ধোহধবর্যর্ভবতি ন যজ্ঞ রক্ষা+/সি 
বস্তি” ( সং* কা* ৬ প্র ২ অণ ৯) ইতি ॥ 

৬। প্প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়স্তী উর্ধং যজ্ঞং নয়তং মা জীহ্বরতং 1--কল্পঃ---“অধৈনে 

সম্পরিগৃহ সন্প্রষমাহ হবিধধানাত্যাং প্রবর্তামানাভ্যামগবূুহীতি ত্রিরুক্কীয়াং প্রবর্তনস্তি প্রাচী 
প্রেতমধ্বরং কল্পয়্তী উদ্ধং যজ্ঞং নয়তং ম! জীহবরতমিতি”, ইতি। 

হে শকটে প্রান্থুখে গচ্ছতং। কীদুশে । অধবরং কল্পয়ন্তী দেবকর্ বাধরহিতং কুর্ববাণে। 

কিং চোর্ধমুপরিবর্তিদেবান্ প্রতি ষজ্ঞং নয়তং মা কুটিলে তবতমস্থুরাম্মী প্রাপয়তং ॥ প্রাকৃশবা- 
তাৎপধ্যমাহ-_“প্রাচী (প্রেতমধ্বন্নং কঙ্পয়স্তী ইত্যাহ সুবর্গমেবৈনে লোকং গময়তি” (সং কা, 
৩ প্র ২ অ*৯) ইতি।॥-_কল্পঃ -“আহবনীন্াৎ প্রতীচস্ত্রীন্ প্রক্রমানুচ্ছেষ্যাত্র রমেথামিতি 

নভ্যন্তে স্থাপয্িত্বা” ইতি। নভাশব্দেন ফলকত্রয়োপেতে চক্রে নাভিযুক্তং মধ্যমফলকমুচ্যতে। 
তশ্মিন্ যথা! শকটং তিষ্ঠতি তথা স্থাপয়েৎ। প্রাচীনবংশস্থো যঃ পুরাতন আহধনীয়স্তস্তেত উর্ধাং 
গার্ঘপত্যত্বং। আহবনীয়স্ত,ত্তরবেদিস্থ এব। তত্রত্যপুরাতনগারহপত্যন্ত । শালামুখীয়ত্বমিতি। 
তথা চ হুত্রং--“গ্রবর্যমুদ্বাম্ত পণুবন্ধবদগ্নিং গ্রণয়ত্যেষ সোমন্তাইহবনীয়ো ধতঃ প্রণয়তি স 

গার্ৃপত্যঃ ইতি । মন্পাঠস্ত-_ 
৭। “অত্র রমেথাং বক্মন্ পৃথিব্যাঃ, ইতি ।--হে শকটে দেবযজনাখ্যে পৃথিব্যাঃ শরীর 

উত্তরবেগ্াঃ পশ্চিমভাগে প্রক্রমত্রয়মবশেষ্য যৎস্থানমস্তি অত্র স্থানে ভ্রীড়তং ॥ দেবধজনরূপায়া 

বেদেঃ পৃথিবীশরীরত্বং যদিমামবিন্ান্ত তথ্বেছ্ে বেদিত্বমিত্যেতশ্থিন্ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধমাহ--““অন্র 
রমেথাং বঙ্মন্ পৃথিব্যা ইত্যাহ বন হোতৎ পৃথিব্যা যঙ্দেবজনং, ( সং* কা* ৬ প্রণ ২ অন ৯) 
ইতি ॥ কল্পঃ--“দিবো বা বিষ্ণবিত্যধবর্য,দক্ষিণন্ত হবির্ধানন্ত দক্গিণং কর্ণাতর্দমন্তু মেখীং 
নিহস্তি তন্তামীষাং নিনহাত্যেবমুত্তরস্ত প্রতিগ্রস্থাতা বিষ্ঠোস্ধ কমিত্যাত্তরস্তোত্বরং কর্ণাতদ্দিমনূ* 
ইতি। যুগন্ত দক্ষিণোত্রভাগৌ শকটন্ত কর্ণস্থানীয়ৌ। তয়োরাতর্দ ঈষাভ্যাং সহ দৃঢ়বন্ধনং। 
দক্ষিণবন্ধনসন্ধৌ মেী নিখাতব্যা । মন্ত্রৌ ত্বেবং পঠিতৌ-_- 

৮। “দিবো বা বিষ্ণকুত বা পৃথিব্যা মহো বা বিফবুত বাহস্তরিক্ষান্ধস্তৌ৷ পৃণস্থ 
বহুতির্বসব্যৈর! প্র যচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ।” 

৯। বিষ্োোন্গকিং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজা৬সি যো অস্কভায়ছুত্তর&, 
সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় ইতি ।--চে বিষে! ছ্যলোকাছ! ভূলোকাদ্বা মহলেণকাবাই- 
স্তরিক্ষলোকাহ্বা সমানীতৈর্বহুতিদ্ধনসমূহৈঃ স্বহন্তৌ পুরয়। হে বিষেগ পূর্ণধনাদ্দক্ষিণাৎ সব্যাচ্চ 
হস্তাদ(প্রষচ্ছ বহুরুত্ব আবৃত্য প্রকুষ্টং মণিমুক্তাদিকং দেহি । হুকখিত্যব্যয়ং কর্শবাচকং। 
বিষ্পোবীধ্যাণি কন্মাণি প্রবোচং ব্রবীমি। কানি কন্ত্াণি। যে! বিষুঃ পার্থিবানি রজাংসি 
পরমাণুস্থিমমে নির্মিতবান্ পরিগণিতবাংশ্চ। পুনরপি যে! বিষ্ুরুত্তরমূপরিবর্তি সংস্থং দেবানাং 
সহ বাসস্থানং ছাল কমন্কভায়ঙ, ষথখ[২ধো ন পতি তথা স্তত্ভিতবান্। পুনরপি যন্ত্রেধা বিচ- 
মাণস্ত্রিযু লোকেষু পদ্রয়ং নিধযো, উরুতির্মহাত্ম ভিগঁয়তে চ ॥ 

মেথ্যা নিখননং বিধত্তে--“শিরো! বা এতদ্যজ্ঞন্ত বন্ধবিদানং দিবো বা! বিষ্ঞবুত বা! পৃথিব্য। 
কৃষ্ণ-যজুর্ধেদ--৮২ ৰ 



৬৫৫ ধজুর্বেধণ-সংহিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অইক। 

ইতাশীপর্দিয়! দক্ষিণস্ত হবির্ধানগ্ত মেখীং মি হস্তি বীর্যত এব য্জন্ত যর্জমান আশিযোহব রুদ্ধে? 

(সং, কান প্র“ ২ ম* ৯) ইতি। যথা শিরপি চক্ষুরাদীনি গোলকানি নিধায়স্তে তথ! 
হবির্দব্যাণি শকটে নিধীয়ন্ত ই।ত হবিষ্ধানত্ত যক্তশিরদ্বং । হস্তো পৃণস্বাই প্রষচ্ছেত্যা শীর্বন্তা খচঃ 
পদেষু প্রতীগ্পতে সেয়মূগাশীর্পবা | বদ্ধপ্েষা মেথীং ন প্রকাশরতি তথাহপি বাচনিকোহত্র 

নিনিয়োগঃ । অনেন মন্ত্রেণ যঞ্ঞশিরসো হবিদ্ধ(নাদ্যজমান আশিষঃ প্রাপ্পোতি ॥ আচ্ছাদকং 

বিধত্তে--“দ্ডো বা খপরস্থৃতীয়স্ত হব্ির্ধানস্ত বটুকারেণাক্ষমচ্ছিনদ্যতৃতীয়ং ছদির্বিদ্ধীনয়োরুদা- 

ক্লিয়তে ভৃতীয়ন্ত ছবিদ্ধানস্তা বরুদধো”। (সং কা» ৬ প্রৎ ২ অ০ ৯) ইতি। 

দণ্ডো নাম কশ্চিদস্তুর উপরনামকন্তাসুরস্ত পুত্রো বযটুকারদেবেন সহ মৈত্রীং কৃত্ব! তন্থারা 
প্রবিশ্ত তৃতীয়স্ত শকটন্তাক্ষমচ্ছিনৎ। অতন্তৃতীয়স্ত শকটন্ত প্রতিনিধিত্বেনৈকৈকস্ত শকটস্যে।্ধং 

তৃণাদিনির্শিতং ছদিঃ স্থাপয়েৎ। তত্র দক্ষিণোত্তরপার্খয়োঃ পরিশ্রয়ণার্থে দ্বে ছদ্দিষী অপেক্ষ্য 

তৃতীয়ং। অথ শকটে অন্তর্ভাবা হধ্দ্ধীনাখ্যং মণ্ডপং নির্্মাতব্যং । তত্র দক্ষিণশকটাৎ পুরতো 

গ্রহাসাদনায়াবকাশং শিষ্ট। দক্ষিণোত্তররূপেণ ষট্সংখ্যাকাঃ স্কণা নিখাতব্যাঃ। এবং পশ্চান্তাগে 
ঘট্সণ! নিখ।তব্যাঃ 1. তয়োঃ স্কুণাপঙ্ক্ক্যোরুদঞ্চৌ বংশাবাদধাতি ॥ 

১০) “বিষ্ণো ররাটমদি।”--অত্র কল্পঃ _পতাঙ্দঞ্চো বংশে প্রোহত্াধ্যস্ততি পুরস্তাদ্র- 

রাটাং বিষ্টো রর।টমপীতি” ইতি । হবিদ্ধীনম'গুপন্ত বিষুুদেবতা কত্বা দ্বিষুত্বং | পূর্ববদ্ীরবর্তি- 

্তস্তয়ো্বধ্যে কাচ্দিমালা গ্রথ্যতে, তাং দর্ভমালাং তত্ন্ধনাধারং তির্ধ্যগ্বংশং বা সন্বোধ্য পুরুষ- 

জলটত্বেনোপচরিতুং বিষ্জো৷ ররাটমসীতুচ্যতে ॥ 

১১। পবিষেটাঃ পৃঠমপি 1” কল্প প্প্রাচো বংশানতযাধাঁয় বিষ্টোঃ পৃষ্ঠটমসীতি তেষু 

মধ্যমং ছগ্ররধাহতি অরত্বিবিস্তারং নবায়ামং” ইতি ॥ ফজ্ঞপুরুষস্ত হবিদ্ধ।নাখ্যং মগুপং শিরন্তৎ 

স।ম্যং মন্্ৈরচ্যত ইত্যাহ--"শিরো বা এতদযজ্ঞন্ত দ্ধবিদ্ধানং বিষ্কো ররাটমসি বিষ্কোঃ পৃষ্ঠমসী- 

ত্যাছ তশ্মাদেতাবদ্ধা শিরো! বিষযতং” (সং কা* ৬ প্র“ ২ অ৯)ইতি। একা ররাটা, 
একং ছর্দিঃ, দ্বৌ ররাট্যন্ত।বিতি মাবন্তে। মগুপন্ত প্রকারা এতাবদ্ধৈতাবৎ প্রকারং শিরো বিশ্ব- 

কর্ণাণা বিশেষেণ স্থাতং, শিরন্তাচ্ছাদিকা ত্বগেব চ্ছদিঃ স্থাপনীয়া ॥ 

১২। বিষ্ঠোঃ শ্রযপত্রে স্থঃ1”-কমঃ - “পার্থয়োশ্ছদিষী নিদধাতি বিষ্ণোঃ শ্্যপত্রে 
স্থ ইতি” ইতি॥ 

১৩। “বিষে £ স্ারপি বিষ্ঞোপ্রবমসি বৈষ্ণবমসি বি্ুবে তা 1৮--কল্পঃ--ণবিষ্ণোঃ হ্যর- 

সীতাধ্বর্দিক্ষিণং বাহুং সথাত্বা বিষ্ঠোঞ্বিমসীতি প্রজ্ঞাতং গ্রস্থিং করোতি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে 

ত্বেতি সন্সিতমতিমৃশতি”ঃ ইতি । সীব্যতেহনয়া রজ্জেতি স্থযঃ। হে বন্ধনহেতো ত্বং বিষ্দেবতাকন্ত 
রজ্জুরলি। হে গ্রন্থিক্রপ ত্বং বিষুসন্বন্ধি দূঢ়মসি। হে মণ্ডপ ত্বং বিষুদদেবতাকমস্যতো বিষুণ্রীতয়ে ত্বাং 

স্পূশীমি ॥ অত্র বিষ্ণোরিতি ষষ্ঠ্যা দেবতাত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধো বিবক্ষিত ইত্যাহ-_-“বিষ্ঠোঃ স্থারসি 

বিষ্োোঞ্জ বমসীত্যাহ বৈষব৮ হি দেবতয়া হব্দ্ধিনং” (সং কান প্রন ২ অণ্৯) ইতি ॥ 

গ্রজ্ঞা তগ্রন্থের্বিঅংসনং বিধত্তে_-“যং প্রথমং গ্রন্থিং গ্রথীয়াদ্যত্তং ন বিশ্ষ৬ সয়েদমেহেনা- 
ধর্ষ7ঃ প্র মীয়েত তন্মাৎ স বিশ্রন্তঃ (সং, কাণ৬ প্রণ ২ অণ৯) ইতি। অমেহেন 

মুত্রণিরে/বেন।। অত্র বিপিঞ্জেগসংগ্রহঃ-- 



ই প্রপাঠক, ১৩ অনুবাক। ] কৃষ্ণ-যমূরবেহেদ-মন্ত্ । "৬৫5 

“্যুঞ্জ হুত্বা সুবাগক্ষে শবশ্চেনন্ত্রয়েত তং। আ নোহক্ষমঞ জাযজ্জুছয়াৎ পে 

ছয়াৎ॥ ১॥ প্রাচী প্রবর্ত্যে শকটে অত্রেতি স্থাপয়েদিমে । দিবো বিজ্ঞ? ান্সেখ্যাবনসো 

বিনিহস্ত্যভে ॥ ২ ॥ বিক্টোন্মুগপনিশ্ীণং পঞ্চভিদ্ীরি বংশকঃ! মধাচ্ছদিললাট্যস্তো রজজন্থা- 

তিশ্চ বন্ধনে ॥ বৈষ্। স্পশ্েরিশ্মিতং তনন্তরাঃ পঞ্চদশোদিতাঃ ॥ ৩ ইতি ॥ 
অথ মীমাংসা 

দশমাধ্যায়ন্তাষ্টমপাদে চিন্তিতং-_“বিকল্লযতে বাধ্যতে বাহহবনীয়ঃ পদ|দিভিঃ| সামান্তস্ত 

বিশেষেণ প্রত্যক্ষোক্তিত্বপাম্যতঃ ॥ লিঙ্গচোদকবদ্বাধে। নান্তি তেন বিকল্াতে। বিশেষার্থে 

লক্ষণ! শ্যাদতো মুখোন বাবাতে ইতি ॥ অনারজ্ শ্রয়তে--“যদ|হবনীয়ে জুহবতি। ডেন 

সোইস্তাভীষ্টঃ প্রীত: ইতি। জ্যোতিষ্টোমে য়তে--“পদে জুছেতি বজ্1ন জুহে।তি” ইতি । 
রাঞশথয়ে আদতে -প্বল্পীকবপামুতহজ্য জুহোতি” ইতি । তথাহস্থাত্র আয়তে-_“গার্পতো 

প্বীসংবাজাগ্থুহোতি” ইতি । তজ্ানারভ্যবাদেন হোমস|মান্যমনৃষ্ঠ/খহবনীয়ো বিহিতঃ 

প্রকরণনিরমিতৈঃ পদাদিবাক্যোস্তনুবন্ধবিশিষ্টা হোমা বিহিতাঃ। গ।হপতাবাকোন হোম 

বিশেষমনুষ্ঠ গার্থপত্যো বিহিতঃ | তত্র পদ।ধিহোমেষু সামান্তপ।স্ত্রেণ প্রাপ্ত 'আহবনীয়ো বিশেষ- 
শান পাপ্তৈ পদাদিতিঃ সহ বিকল্পাযতে। কুতঃ। প্রত্যক্ষব»নোক্তত্েন সমনবলত্বাৎ। 
নন্ৈন্ধ্যা গারহপতামুপতিষ্ঠত ইত্যত্র যথা শ্রুতা! লিঙ্গং বাধ্যতে, যখা ব| চোদকাতিদিই্টানাং কুশানা- 
মুপদিষ্টেঃ শরৈর্ববাধস্তথা সামান্থসন্ত বিশেষেণ বাধোইস্তিতি চেন্ন। বৈষন্যাৎ। পিঙ্গং বিলঘিত- 

ত্বাদ্ ছুর্ধলং। চোদ কশ্চানুমেয়তয়া ছূর্বপঃ | ন ত্বেবং সানান্তশাস্বং বিলম্ব্যতে, নাপ্যন্ুমীয়তে । 

ততো দৌর্বল্যাভ।বাদ্বিকল্প ইতি প্রাণ্ডে ব্মঃ_-হোমসামান্তাবাদকং হচ্ছান্ত্রং তৎসানান্ে 
মুখ্ত্বাদ্ধোমবিশেষানুবাদে লাক্ষণিকতয়া ছুর্বধলং, বিশেষশান্্ং তু মুখ্যবৃত্যা বিধার়কত্বাৎ প্রবলং। 
ন চ পদাদিশাস্ত্রমপি হোমসামান্যমেবানুগ্ধ পদাদিবিধায়কং সৎ সমানবলং স্তাদিতি শঙ্ষনীয়ং । 
প্রকরণনিয়মিতত্বেন বিশিষ্টবিধায়কশ্ত সামান্ান্ুবাদাযোগ।ৎ। তম্ম।ৎ প্রবলেন, বিশেষেপ 

সামান্তং বাধ্যতে। 

তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে চিত্তিতং-_ণহবির্ধানে স্থিতো জয়াৎ সামিধেনীরিহালতা । 
হবিদ্ধানস্ত তাম্বাহো তদ্দেশোহনেন লক্ষ্যতে। বাক্যৈক্যাদঙগতা মৈবং প্রকৃত্যা পশ্চিমোইগ্রিতঃ। 
দেশঃ প্রাণ্ডো লাঘবেন লক্ষ্য; শকটসন্লিধিঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়তে--“উত যত সুষস্তি। 
সামিধেনীন্তদন্বাহ:” ইতি। হবিদ্ানদগুপগতয়োর্দক্ষিণোত্তরভাগবস্থিতয়োহবিদাননামকয়োঃ : 
শকটয়োম্খবধ্যে দক্ষিণং শকটমত্র যন্তচ্ছক্নাত্যামতিধীয়তে। তম্ত সমীপে সোমস্তাভিষবঃ। 
উতেত্যয়ং শব্দোইথশবদার্থে বর্ততে। অথ যশ্রিন্ হানে সোমমভিষু্ত্তি তশ্মিন্ সামিধেনীরন- 
বুযুরিত্যর্থঃ। ইহ দক্ষিণহ্য হবিদ্ধীনন্ত সামিধেনীঘঙ্গত্বং প্রতীয়তে। ন চাত্রার্দমন্তর্কেদি 
মিনোত্যর্ধং বহির্কে্দীত্যু্দাহরণ ইব বাক্যতেদে দোষঃ শক্ষিতুং শক্যঃ। একবাক্যতায়াঃ স্পষ্টং 
প্রতিভাসার্দিতি প্রান্তে রুমঃ _সামিধেনীনা মিষ্ঠ্ঙ্গ তয়া দর্শপূর্ণনাসাবত্র প্রক্ৃতিঃ| প্ররুতৌ' . 
চাইহ্বনীয়াগ্রেঃ পশ্চিমো দেশঃ স।মিধেনীনাং স্থানং। ইহোত্তরবেদেরাহবনীয়ত্বাতদপেক্গয়া 
হবিদ্ধানন্ত পশ্চিমদেশীবস্থানাৎ স দেশশ্চোদকেন প্রাপ্ত ইতি'ন দেশ্ত সামিবেগ্ঙ্গত্বং বিধাতিবাং, 
কিং তু দক্ষিণোত্তরহবিদ্।নসমীপদেশয়োরনিযমপ্রান্তো দক্ষিণস্ত হবিষ্ধানন্ত সম্পদেশং 

টা 
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নিযন্তং হবিষ%€ানেন সন্নিধিলক্ষ্যতে । তথা সতি নিয়মমাত্রবিধানাল্লাঘবং তবতি। ত্বৎপক্ষে 
স্বতিষবোপলকগ্ষিতন্ত দক্ষিণন্ত হবির্ধানন্তাত্যন্তম প্রাপ্তং সামিধেন্তঙ্গত্বং বিধীয়ত ইতি গৌরবং। 
তন্মাদেশলক্ষণ| | ছ্বাদশাধা।য়ন্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং_ “হবিদ্বণনোর্ধকালে কিষৌধধার্থমনোস্তরং | 

নাস্তান্তি 1 ন শত্তত্বাঙ্দেশভেদা দিতোইস্তিমঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে হবিদ্ধাননামকয়ো: শকটয়োঃ 
প্রবর্তনাদুর্ধমৌষধদ্রব্যকাণাং পুরোডাশাদীনাং নির্বাপায় তয়োরেব শক্তত্বান্ন শকটাস্তরমন্তেষ্যমিতি 
চেন্ন। দেশভেদাৎ। মহাবেস্তাং মন্্পূর্ববকং প্রবর্ত্য হবিধণনমণ্ডপে হবিদ্বানাথো শকটে স্থাপিতে। 

নির্ববাপন্ত মুখাগার্থত্যাৎ পশ্চিমদেশে। কিং চাস্ত্যত্র তৃতীয়ং শকটং। অনাংসি প্রবর্তয়স্তীতি 

বহুবচনোক্তেঃএ তস্মাচ্ছকটান্তরে নির্ববাপঃ। 

অথ চ্ছন্দঃ। 

যুঞ্রতে মন ইতি জগতী। আনো বীর ইতি বিরাড়গায়ত্রী। ইদং বিধুর্রিতি গায়ত্রী । 
ইরাবতীতি ব্রিষ্টপ.॥ প্রাচী প্রেতমিতি দ্বিপদা! ত্িষ্ট প.। অত্র রমেথামিত্যেকপদা বিরাট । 
দিবো বা বিষেগ বিষ্ঠোন্থকিমিতি ্রিষ্টভৌ ॥ (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক-_-১৩ অগ্ুবাক )॥ 

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্ধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযভুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাভাষ্ে গ্রথমকাণ্ডে দ্বিতীক্রপ্রপাঠকে অয়োদশোইনুবাকঃ ॥ ১৩॥ 

মন্ত্রার্থআলোচনা। 

ভাম্মতে ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহে উত্তরবেদির সমীপবর্তী হব্ধিন-প্রক্রিয়া পরিবর্ণিতি 
হইয়াছে। নিম্নে ভান্তের ভাব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রদান করিতেছি) 
মর্ম্মান্ুসারিণী-ব্যাথ্যার সহিত মিলাইয়৷ পাঠ করিলেই মন্ত্রসমুহের তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি হইৰে। 

ত্রয়োদশ অনুবাঁকের প্রথম মন্ত্রটি নানা ভাবে জটিলতা! প্রাপ্ত হইয়াছে । সে জটিলতা নিরসন 

করিয়! মন্ত্ার্নিকাশনে বিশেষ আয়াস-স্বীকার করিতে হইল । কোনও স্থলে বচন-ব্যত্যয়, 

কোনও স্থলে পুরুষ-ব্যতায়, কোনও স্থলে বিভক্তি-ব্যত্যর-__-এইরূপ নানা বিষয়ের ব্যত্যয়ে, 

মন্ত্রের জটিলতা অশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা মন্ত্রার্থ আলোচনায় ভাম্তকারের 
অভিমতের সঙ্গে সঙ্কে একে একে ততদ্িষয় প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি। 

ভাব্ক-প্রারস্ভতে ভাঘ্যকার হব্দ্ধিন অর্থাৎ যজ্ঞশালা-প্রস্ততের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ 

করিয়্াছেন। সোম-সংবাহনকারী শকট ও অগ্তান্ত হোম-দ্রব্যের রক্ষণোৌপযোগী শালা, 

খাত্বিগগণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, সৌমকগ্ডন স্থান এবং যক্ঞস্থান__-এই চতুর্বিধ শালা-নিম্মীণ- 

প্রণালী এবং মন্্-প্রয়োগের প্রক্রিয়া-বিধি প্রভৃতি তথায় উল্লিখিত দেখিতে পাই। ভাঘ্বের 
অভিমত প্রথমে উল্লেখ. করিতেছি ; যথা, -প্রথমতঃ প্রাচীন বংশশালা ; সেই বংশশালায় 

আহ্বনীয়াদি অগ্রিত্রয় পরিস্থাপন জন্ত ত্রিবিধ বেদি রচিত হইয়াছে।: এই বংশশালার 

পুরেভোগে ফট্ত্রিংশং (৩৬) পদ দীর্ঘ সৌমিক-বেদি নির্মিত হইবে। তাহার অর্থাৎ 
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সৌমিক-বেদীর অগ্রভাগে পূর্বোক্ত উত্তরবেদি। তাহার পশ্চাতে মধাভাগে হথিধসাধ্য 
মগ্ডগ গ্রস্তত করিবে । প্রাচীনার পুরোভাগে, তাহার স্থানে দক্ষিণোত্রভাগে, হ্বিষ্ধানগংজক 

ছ্বইখানি শকট স্থাপিত করিবার বিধি। সেই শকটছয়ের সন্মুখতাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 

শকটের আবরণস্বরূপ হবিদ্ধানাখ্য মণ্ডপ নির্মাণ করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত শকটত্বয় সাবিত্রয 
হোমবেদি হইতে কিঞ্িুর্ে প্রবর্তিত করা বিধেয়। প্রাচীনবংশশালার গ্ারসণীপে পূর্বসিন্ধ 
আহবনীয় বিদ্তদান। সেই আহবনীয়ে হোম করিবে। পুর্যোক্ত আহবনীয় আবার উত্তর- 
বেগ্ভাখ্য অপর আহ্বনীয় হইতে নিপ্পন্ন হওয়ায়, তদপেক্ষায় স্বয়ং গার্হপত্য আহ্বনীক নিশক্ন 
হয়। ুত্রের ইহাই অর্থ। মন্ত্রটা জগতী-ছন্দোবিশিষ্ট 

পূর্বোক্ত প্রয়োগবিধি অনুসারে তাস্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্গর হইয়াছে” অতঃপর তাহার 
উল্লেখ করিতেছি । 'আমার্দিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সহিত মিলাইরা পাঠ করিলে, পাঠকগণ 
উভয় ব্যাখ্যার ওচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন । ভাবতে মন্ত্রের অর্থ ; যথা, 

ব্রাহ্মধ-যজমানের হজ্ঞার্থ ব্রাঙ্ছষণ খ্ত্বিগগণ লৌকিক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া 

বজ্ঞচিত্তীয় মনোনিবেশ করিতেছেন । অপিচ, যজ্ঞের নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-সমুহকেও সংযত 
করিয়। নিয়োগ করিতেছেন। কিরূপ 'বপ্রগণের ? "মহৎ ও ্বিপশ্চিতঃ” অর্থা। সর্বজ্ঞ ॥ 

বেদাধ্যয়ন-হেতু “বৃহতঃ এবং বেদার্থ।ভিজ্ঞতা-হেতু “বপশ্চিত। কিরূপ খত্বিগ গণ ? 

“চোত্রা” অর্থাৎ ভোমকর্তা। এই সকল বিপ্রগণ মনোনিয়মনাদি-ব্যাপ্যারে «ক ভর্থাৎ 

অদ্বিতীয়) কিরূপ “এক£ ? “বধুনাবিৎ-_সর্ধমার্গবিৎ ;-সকলের প্রজ্ঞান-বিষয়ে বা। 

নোবৃত্তি-সধন্ধে অভিজ্ঞ। অথবা, সেই হোমকর্তা খরত্বিগ্গণের মধ্যে “বরুনাবিৎ মাত 
একজন থাকেন। সেই একের সর্বাস্ষ্টি-সামর্থ্য বিষয়ে কথিত হইতেছে ;--যেহেতু গ্রেরক 

অস্তর্ধ্যামী দেবতার সর্বদা-উচ্চারিতব্য স্বতি মহতী । ততঃপর “এক$” শবের বিশ্লেষণে তাবকার 
কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়৷ মন্ত্রের যে অর্থান্তর অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহ! এই. 

যজ্ঞকর্দদে বিপশ্চিত খত্িগ্গণ মন এবং বাক্য যোজন! করিতেছেন। কিরূপ “বিপশ্চিতঃ শি 

“বিগ্রন্ত” অর্থাৎ ঘিনি হজ্পের ফল বিশেষরূপে পূরণ করেন অর্থাৎ ফলদান প্রতি প্রাপ্করিয়া- 
শক্তি । আর 'বুহত* অর্থাৎ সর্বসাধনসম্পন্প সপ্তবষট্বর্তা স্ব শ্ব কর্শে ধারণ করেন। 

ঠাহাদিগের মধ্যে ভ্রিবেদজ্ঞানবান ব্রন্ধাখ্য একজন । ব্রঙ্গা্ঘ৷ খত্বিগগণ যে কার্ধ্য করেন, তৎ- 

সমুদায়ই সবিতা-দেবতার প্রেরণাঁ-জনিত ; এই জন্তই সবিতৃদেবতার স্তবতির মাহাত্ঝু প্রখ্যাত। 
এই হইল-_ভাষ্যের ভাব! এখানে কেবলমাত্র লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই ভাষ্যকার 

মন্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রের নিগুঢ় উদ্দেহা-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই 
বলিয়াই মনে হয় । লৌকিক ব্যবহারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-স্বন্ধে তমাদিগের কোনই বক্তব্যা 

নাই। অলৌকিক বেদমন্ত্রে লৌকিক অর্থ ব্যতিরিক্ত ষে এক লোকাভীত তাবের সমাবেশ 
আছে, তাহা প্রকটনহই আমাদিগের ব্যাথ্যা প্রভৃতির প্রধাণ উদ্দেশ্রু। সেইভাবে তগুপ্রাণিভ 

হইয়াই আঙ্গরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বি্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবনুখনিঃস্ত অপৌরুষেযর 
বেদমন্ত্রে যে ভগবন্মাহাত্ব্য প্রকটিত ও - প্রখ্যাপিত, এবং তান! যে গতিমুন্তির হেতুভৃত, 
আমাদিগের ব্যাধ্যাদিতে তাহা উপণন্ধ হইবে: বেদমন্ত্রের দেই অলৌকিক ভাবলহরী,. 
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বৌমন্ত্ের সেই বিশ্বজনীন উদারনীতি, বেদমন্ত্রের সেই হৃছুষ্নতকারী অমিয় পীধৃষ-ধারা-_ 
.নাছুষের প্রাণে যে শ্রাস্তিধারা বর্ষণ করে ; ধিনি একবার সেই ভাব-তরঙ্গে ডুবিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই তাহা উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হয়াছেন। ূ 

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছি । মন্ত্রের অর্থনিষাশনে ভাষ্যক(বের 

সহিত যে যে বিষয়ে আমাদিগের মতান্তর ঘটিম্নাছে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বিশদীকৃত 

হইবে। মঞ্ত্রেরে প্রথমেই ছুইটা “যুঞ্জতে, পদ দৃ্ট হয়। এ পদ আত্মনেপদের একবচনে 
প্রধুত্ত। ভাধ্যকার “বিপ্রা» এই বহুবচনাস্ত পদকে *যুঞ্জতে' একবচনান্ত ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ- 
রূপে গ্রহণ করিয়া, উহার বচন-ব্যত্যয় খটাইয়াছেন। আবার “বিদধে* ক্রিয়াপদকে “বিদধতে” 

রূপে পরিবস্তিত করিয়া, উহার পুরুষ এবং বচন উভয়েরই বিপর্যয় সংঘটন করিয়াছেন। 
কিন্তু সর্ধন্র এরপ বিবিধ বিপর্যায় ঘটাইবার কোনই আবশ্তক ছিল না। “মন * পদকে যদ্দি 

থুঞ্জতে” পদের কর্তী-স্বরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে একটা ঘযুঞ্জতে, ক্রিয়াপদ অব্যাহত থাকে । 
অন্যত্র এ থুঞ্তে এবং “বিদধে পদদয়ের বচন-ব্যতায় স্বীকার করিতে হয় বটে ; কিন্তু পুরুষ- 
বাতায়ের কোনই প্রয়োজন অনুভব হয় না। আমরা ছ্বিবিধ অন্বয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন 

করিয়াছি, তাহাতেই এ বিষয় উপলব্ধি হইবে। ভাষ্কারের মতে “মন£ ও “ধিয়, পদদ্বয় 

“ুঞ্জতে' ক্রিয়াপদদ্বয়ের কর্শাপদ-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। “মনস্য শকের প্রথমার একবচনে 
“মন: আর “ধী” শব্দের প্রথম|র বনুবচনে “ধিয়ঃ” পদ নিষ্পম্ন। কণ্ধণিবাচয ভিন ক্শা্পদে 

প্রর্থন৷ বিতক্কি প্রশস্ত নহে। সেম্লে বর্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু বিপ্রা* পদকে 

যদি কর্তৃপদ ধরা, যায়, তাহা হইলে কর্তৃবাচ্যে মনঃ, এবং “ধিয়ঃ পদদ্বয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি 
হুয়া আবশ্যক । কিন্তু তাহা হয় নাই। স্ুতর|ং “মনঃ, এবং “ধিয়£ পর্দ্বয়কে কর্মপদ-রূপে 
আমরা গ্রহণ করিলাম না। আমাদিগের মতে “বিগ্রাঃ পদ সন্বোধনে প্রযুক্ত ; আর “মন£ ও 

ধিক়ঃ পদদ্বয় যথাক্রমে “যুঞ্জতে' পদদ্বয়ের কর্তী। যদিও শেষোজ “যুগ্রতে' পদের বচন-ব্যত্যয় 

স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে এক উচ্চতাবই প্রকাশ পায়। 
বিপ্র” শব্ধ বহুবাচী। ধাহারা ত্রশ্বী বিগ্ভায় পারদর্শী, বাহার ব্রিকালজ্ঞ ক্রাস্তদর্শী, 

তীহারাই বিপ্র-পদবাচ্য । প্রথম অন্বয়ে আমরা “বিপ্রস্ত, পদ্দে এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 
আবার “বিপ্র” শব্ধ ভগবানগ্ভোতক। শ্রুতি আছে,--“একং সদ্বিপ্রা বুধ! বদস্তাগিং যমং 

ম[তরিশ্বীনমাহু: 1 এস্থলে “বিগ্রাঃ পদের লক্ষ্য-_-একমাত্র ভগবান্। দ্বিতীয় অন্বয়ে “বিগ্রস্ত' 

পদে এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে । “বিপ্রস্ত” পদের লক্ষ্য তগব।ন্ নির্দিষ্ট হইলে, “নয়ুনাবিৎ 
এক ইত মন্ত্রীংশের অর্থও সুগম হইয়া আসে, এবং “সবিতুঃ পদের অর্থও সহজবোধ্য হয়। 

“সবিতুঃ বলিতে যে উদীয়মান কুধ্যকে বুঝায় না, তপিচ উহ্থার লক্ষ্য যে সেই অক্ষর অব্যয় 
তগধান্, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এই লক্ষ্যেই ভাষ্বে “সবিতুঃ পদের 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবিধ শ্রাতবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 

যাহ! হউক, প্রথম অন্বয়ে, আমাদিগের মতে “বিপ্রাণ পদ সন্বোধন-মধ্যে পরিগণিত। এ 

পদের অর্থ,--_ধীহারা “বিপ্র” পদবাচা, তাহাদের যে সদ্গুণ[বলি, দ্বারা পরমার্থতৰ প্রদর্শিত 

হয়,যাহার প্রভাবে বা যাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মোক্ষ-পথের পথিক হওয়া যায়॥ 
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ব্রিকাবার্শী বা ক্রাকনর্শীদিগের সেই সদৃগুণসমূহই। বিপ্র্ত বিগ্রীঃ, পদের লক্ষা । প্র, 
এবং “রিপশ্চিত৮ পদে দেই গুণাবলীর কর্মশকির বা মাহায্ম্যের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 
সাধুসঙ্গের সৎপ্রনঙ্গের প্রভাব অপরিসীদ। প্রধাদ আছে,_-”কীটোংপি স্থমনঃ সঙ্গাদাকোেহতি 
সতাং শির”, “কাচঃ কাঞ্চনসংপর্গাৎ ধনে মারকতী ছাতি:১১ ইত্যাদি। সাধুসঙ্গ সংগ্রসঙ্গের 

প্রভাবও তন্রপ। সাধুসঙের সংপ্রসঙ্গের প্রভাব যে অপরিসীম, বেদ-মন্ত্ের ব্যাখ্য।য় নানা স্থানে 
তাহা! প্রদর্শন করিয়াছি ) সুতরাং এন্বলে তাহার পুনরালোচন। নিশ্রয়ৌোজন। ক্রাপ্তদ্শী সাধু- 
সজ্জন--সতা প্রকাশকারী । সতোর আলোক সকলেই পাইবার অধিকারী ) যেখানেই সত্যের 
আলোক প্রকাশ পায়, সেখানেই বিশ্বজনীন উপকার সাধিত হয়। সেই সত্যে ধিনি অন্ু- 

প্রাণিত হইতে পারেন, তিনিই তগবানে আপনার অস্তরকে যুক্ত করিতে সমর্থ হন। তীহা 

পিগের সদৃগুণাবলি হদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” এ তত্ব অধিগত হইয়া 
আসে; আর, তখন শুগবানের প্রক্কৃত পুজারও অগ্ষ্ঠান করিতে পারা যায়। ব্রিফালদ্শী 
সাধুসজ্জনের প্রভাব যখন মনে।মধ্যে স্থান পায়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, “বযুনাবিৎ এক ইৎ 

অর্থাং তিনি এক অদ্বিত্তীয়। অর্থাৎ, যে নামে ধাহ|রই অষ্চন! করনা কেন, সে অর্চনা 

তাহাতেই গিয়া পৌছাইয়া থাকে । সর্াকাল যেখানে যে অঙ্চন! চলিয়াছে--মানুষ যেন্ূপে থে 
ভাবেই তাহার উদেশ্তে কর্শীনুষ্ঠান করিয়া থাকে, দেই সকলই বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান্, 
সেই এক ত্রাহাকেই প্রীপ্ত হইতেছে। প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রের ব্রিবিধ উদ্দেশ্টের সার মন্ত্র এই 
যে,--যদ্দি অভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, সংপ্রসঙ্গে সংসঙ্গে সস্ভাব আহরণ কর তাহাই 

তোমার শ্রেয়ং-সাধক | ইহাতে তোমার ত্রিবিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে ;--প্&মতঃ তোমার মন 
ও চিত্ববৃত্তিসমূহ নির্শলতা প্রাপ্ত হুইয়া ভগবানে যুক্ত হইবে; দ্বিতীয়ত:--তগবান্ যে অদ্বিতীয় 

'একমেবাদ্ধিতীয়ম্+, তদ্বিষয়ে তোমার অনুভূতি আদিবে ; ভৃতীয়তঃ-_তুমি ভগবানের যথার্থ 
পূজার অধিকারী হইতে পারিবে। 

দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রকারাস্তরে সেই একই ভাব পরিব্যক্ত । ভগবানের অনুগ্রহ লাভ কবিতে 
পারিলে যে অশেষ উপকার সাধিত হয়, এস্থলে তাহাই পরিকীর্তিত হইয়াছে । তিনি বি 
অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে অতি অধম অতাজনও পরম! গতি লাভ করিতে পারে। 
ভাষ্যকারের অনুসরণে আমরাও ক্রিয়াপদসমূহের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 
অন্তর্গত 'বিপ্রাণ পদের এখানে অর্থ হইয়াছে-_“সত্ভাবজনয়িত্র্যঃ অথবা “সন্তাবপ্রেররিত্র্যঃ 
বিভূতয়ঃ |” “বিশেষরূপে পূরণ করে যাহাঃ_-এই অর্থ হইতে “বিপ্রাঃ, পদের পৃর্বোক্তরূপ অর্থ 

পরিগৃহীত হইয়াছে । যাহার! অজ্ঞান-_মোহ-তমসাচ্ছন্ন, এক হিলাবে তাহাদের অস্তর শৃন্যময়-. 
মরুসদৃশ । সচ্চিন্তা সন্তাব, সে হৃদয়ে স্থান পায় না। " কিন্তু সেই শৃন্তময় মরুত্বাদয় পূর্ণ হয়,-. 
যদি মরুভূমে বারিধারার ন্যায় সে হৃদয়ে সন্ভাবের মদ্গুণের সমাবেশ হয়। তখনই অজ্জ/নের 
আত্মা এবং তাহার চিত্ববৃত্তিসমৃহ পবিত্র ভাব ধারণ করে। সন্ভাবের সার হইলেই তাহার! 
বত ও সৎপথে নিয়োজিত হইয়া থাকে । এইরূপ ভাব হইতেই “ধুগ্রতে মন উত যুঞ্জতে মিয়ঃ, 

মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছি,- ভগবানের সস্তা বঞ্জনক বিভুতিসমূহ অজ্ঞজনের আত্মাকে ভগবানের 
সহিত সংযোজিত বা.সংবন্ধ করে এবং তদ্বারা তাহাদিগের মনোবৃতিসমূহ নিয়মিত হয়।. 
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$ অস্ত্রের ন্তর্গত্ “বযুনাবিৎ এক ইৎ অংশের তাস্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছে, আমরা 
সে অর্থ অনুমোষন করিতে পারিলাম না। যক্তকার্য্যে যে সপ্তববটকর্তী ব্রাহ্মণ থাকেন, তীহা- 

দিগের যধ্ো জিবেদজ্ঞ।নবান ত্রাঙ্গণ হাত্র একজন থাকেন--ভাখাকার়ের এবন্বিধ অর্থে বেদ-মন্তে 

কি উচ্চ ভাব প্রকাশ গার, ভ্ুবীগণ তাহা বিচার করিবেন। সাথুসজ্জনগণের অস্থুগ্রহে “ভগবান্ 
'বে অদ্ধিতীয়, তাহার প্রতিযোগী যে কেহ নাই,__এ তত্ে সম্যক উপলব্ধি জন্মে ) অথবা, “দেব- 

ভাবসমূহ অজ্ঞানজনকেও অদ্বিতীয় অ্তর্ধ্যামী তগবানক্লে জানাইন্স! দেয়) অখবা, দেবভাব- 
প্রভাবে অজ্ঞজনও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয়। “দেবন্ত সবিভূঃ পরিঈ,তিঃ” 

মন্ত্রংশেক অর্থ - ভাষ্যমতে, খত্থিপ গণ যে কর্ম করেন, তাহা সবিত| দেবতার প্রেরণা | আমা- 

দিগের অর্থ-_“ভগবানের অনুগ্রহে অজজনও ..তাোহার. প্ররূত পুজানুষ্ঠানে সমর্থ হয়।” এই 

অর্থকেই সমীচীন বা ইহাই মগ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বলিয়া মনে করি । * 

দ্বিতীয় মন্ত্র গ্রার্থনামূলক। কিন্তু ভাষ্যের ভাবে মন্থটী কথঞ্চিং জটিলত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
মনত সম্বেধ্য-_অক্ষধুর। তদনুলারে মন্ত্রের অর্থ হয়,_-হে অক্ষদেব ! স্থুবাক হইয়। গৃহের 
দিকে আগমন কর এবং শ্রেয়স্করী বাক্য বল। তার পর অক্ষধুর অভিষিঞ্চিত করিতে করিতে 

'দেবশ্রুতৌ। প্রভৃতি মন্ধ উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ,__“হে প্রখ্যাত অক্ষদ্বয়! এই যজমান 
তোনাদিগকে অভিষিঞ্চিত করিতেছে, - এই কথা দেবগণের নিকট উচ্চধ্বনিতে বিঘোধিত 

কর।' “ছূর্ধা শব্দ গৃহবাচক। তাহাতে “ছূর্যা” পদে গৃহসদূশ শকটের প্রতি লক্ষ্য আসে। 

বন্ধনহেতুভ্ূত পাশে(পেত বলিয়৷ তক্ষদ্বয়ের বরুণত্ব শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রুরত্ব-হেতু 
বরুণ ছুষ্টাবাক অঞ্ঠুৎ ছুষ্টাবাক বরণদেবরূপী। 

ভাষ্মের ইচ্ছাই মর্মা। মন্ত্রে অক্ষ বা শকটবোধক কোনও পদ পরিরৃষ্ট হয় না। তবে 

আমাদের মলে হয়, _স্ুত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির অনুসরণেই ভাষাকার পূর্বোক্তরূপ সম্বোধন পদ 

অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমর! মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের অনুস্থত পন্থা পরিহার 

করিয়া ভামাদের অনুমোদিত স্বত্ত্র পন্থার অনুসরণ করিয়াছি। বেদমন্ত্রের সেই সার্বজনীন 

ভাব-সংরক্ষপ-পক্ষে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়। মনে করি। নতুবা, একই 
পদের বিভিন্ন স্বানে বিভিন্ন রূপ অর্থ পরিগ্রহণের আবশ্তক হয়। যাহা হউক, আমর] কি সুত্রে 

ভাষ্যকারের অব্যাহত ব্যাখা পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম, একে একে তদ্দিষয় বিশ্লেষণ 

করিতেছি । সে পক্ষে আমাদের মন্খ্ানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিতে 

বলি। মন্ত্রের সদ্োধ্য দ্বিবচনান্ত প্রথম পদ - “দেবশ্রুতৌ” ৷ ভাষ্যকারের অথ-_-“দেবসভায়াং 

প্রসিদ্ধে অক্ষধুরৌ । যে বাক্যে এই অর্থ অধ্যা্ৃত হইয়াছে, তাহা এ৯ট,-_“দেবেষু শ্রয়তে 1 

ইন্ছার অর্থ দেবগণের মধ্যে যাহার! শ্রুত হয়। ইহা হইতে দেবগণকে যাহারা শ্রবণ করায়,--এ 

* মন্ত্রের যে ভাষ্যান্ুসারী ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল ১ -- 
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অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে? ভাঁবার্থ__দেবগণকে আহ্বান কিরে! এইরপনু চার 
অনুসরণে “দেবশ্রুতৌ পদের অর্থ হইয়াছে_-“দেবানাং 'আব্বামিত্রো মন্ত্রের সন্বোধ্, 
আমাদের মতে, জান ও ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি সন্তাব-সদগুণাবলির জনগ্গিতা ;৭ সম্ভাযোধবে 
সংশ্বরূপের প্রতিষ্ঠা । সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি যে দেবতাগণের মধ্যে শ্রুত হয় অর্থাৎ দেবগণকে 
আহ্বান করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

মন্ত্রের অন্তর্গত “দুর্যাং পদ্দে শকট লক্ষিত হইয়াছে । শকট যেমন দ্রবা-সম্ভার বহন করে 

এবং সেই দ্রব্য-সম্ভীরের আধার-স্থানীয়; হৃদয়ের বিশুদ্ধা ভত্তিও সেইরূপ ভগবানকে সংবাহন 
করিয়া আনে এবং তাহাকে হৃদয়ে প্রতিষঠিত করিয়া ধারণ করে। ' ভগবানে একনিষ্ঠতাই ভক্তি- 

পদবাচ্য । ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমেই ভক্তিকে আহ্বান 

করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হিসাবেই আমরা “দুর্যাং পদে 
“আমার হদয়দূপ আধার-স্থানকে? অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । “আব্দতং, ক্রিয়াপদের অর্থ, ভাঙে 

হইয়াছে-_“বদ।” মন্ত্রের সত্বোধ্য অক্ষ-দেব্তা। “ভুমি গৃহের প্রতি গমন কর এবং শ্রেয়স্করী 
বাকা বল'__শকটচালনায় এইরূপ বাঁকা প্রয়োগে মন্্ে কোনও উচ্চতা স্ুচিত হয় বলিয়া মনে 
করিনা। “বদ ধাতু হইতে “আবদ' পদ নিষ্পন্ন। “বদ? ধাতুর অর্থ “বলা? হয়, আবার 

উহার অর্থ_শ্থির থাকা হইতে পারে। আমর! এই শেষোক্ত ভাবই পরিগ্রহণ করিয়াছি। 

তাহা হইতেই আমাদের অর্থ পরিগৃহীত হুইয়াছে--“সর্ধতঃ আবিশতং |, মন্ত্রের সতোধ্য-_ভক্তি- 
রূপিণী দেবী। ভক্তি হৃদয়কেই প্রাপ্ত হইয়। থাকে; আর তাহাই ভক্তির উপযুক্ত স্থান। 

“হৃদয়ে তুমি স্থির থাক”__ভক্তিকেই, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ব ভাবকেই বলা চলিতে পারে । শকটকে 
গৃহে পৌছাইয়া মানুষের পারমার্থিক কি ফল লাভ হয়? শকট যজ্ঞের দ্রব্য-সম্ভার বহন. করে ) 
হৃদয় ভগবানের পুজীর উপকরণ-সমূহ সঞ্চয় করিরা রাখে; হৃদয়ের ভক্তি তৎসমুদায় ভগবানের 
নিকট সংবাহিত করিয়! লইয়া যায় । মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 

তৃতীয় মন্ত্রে কর্ম্মসামর্থা-লীভের প্রার্থনা এবং বিশ্বসেবায় আত্মনিয়োগের সঙ্থল্প বিভবামান। 
ভাষ্যমতে পড্ধী এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিন পদ্দ অগ্রসর হইয়া, আজ্যমিশ্রিত উপা- 
নক্তের দ্বারা অগ্পিতে আহুতি দিবেন। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়--আমাদিগের 
ণম্মনকুশল আলম্তরহিত পুত্র জন্ম গ্রহণ করুক। সেই পুত্র বহু লোকের নিয়ামক-শক্তিমুক্ত 
মন ধারণ করুক ইত্যাদি। মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে ভান্যের ভাব এইরূপ হইলেও আমাদের 
অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। মস্ত্রে বীর পদ আছে। “বীরঃ পদে «বীর পুত্রের 
কামনা করা হইয়াছে। কিন্ত আমাদের ব্যাখ্যায় এ “বীরঃ পদের অর্থ হইয়াছে-_+কর্ম্সামর্থাং।+ 
প্রকৃত বীরত্ব কর্শের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। লৌকিক হিসাবে শক্রনাশে যেমন বীরত্ব প্রকাশ 
পার, সেইবূপ অস্তঃশক্র-নাশে বীরত্ব হুচিত হয়। মানুষ শত্র-_মানুষের কতটুকু অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারে ; আর সে অনিষ্ট কতক্ষণ স্থায়ী হয়? আমাদিগের অন্তরে রিপুরূপ যে শক্র নিত 
বিচ্থমান থাকিয়া অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; তাহার স্তায় প্রব্লপরাক্রান্ত শত্রু দ্বিতীয় আছে কি? 

সেই শক্র মানুষের যে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, সে অনিষ্ঠের পুরণ অন্মজন্মাপ্তরেও সংসাধিত 
ইয় না। সেই গ্রবপ-পরাক্রান্ত শক্রগণকে সংহার কর! কি অল্প সামর্থ্যের প্রয়োজন ! সেই 

বী্-যনুর্বদ-৮ 
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শ্িদাশে রন সক প্রয়োজদু'ঘুয-_সেই শক্তিই “বীরঃ' পদের বক্ষ্য। কর্ণের বারা সে অসাধ্য 

কুসাধ্য হুয় $, *যে কর্ণের দারা ছুর্দমনীয় অন্তঃশক্র দমিত হয়, যে কর্ধের দ্বারা সেই সাম্য জন্মে, 

, সে কর্মৃ--ষেই ভগবত কর্ম--সে সেই সংকর্শ। মনে সেই সংকর্মসাধন- সামর্থ্যেরই প্রার্থনা 

করা! হইয়ছে। সে কর্ম-সামর্থ্য সষ্ভাবেই সঞ্জাত হইয়া! থাকে। সন্তাব-_-শদ্ধসন্ব ভিন্ন, সে কর্ম- 

সামর্থ্য সম্ভবপর হয় কি? সৎকর্শসাধনে -সৎকর্শমীল জীবনের দ্বার! .জগৎ ধন্য পবিত্র হয়। 

পর্বে অনুজীবাম+ মন্ত্রাংশে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি। কর্মের অলোকিকত্ব- 

বর্ণন প্রপঙ্গে শ্রীমন্তুগবদগীতায় শ্রীভগবান্ধ বলিয়াছেন," 
“কর্ম ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধ ু ঙ্গাক্ষরসমুদ্ভবম্। 

তন্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্য বজ্তে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥” 

শুতরাং বুঝ! যাইতেছে,_-কর্খে ভগবনি সর্বদা বিরাজমাঁন্ রহিয়াছেন। কর্মই ব্রহ্ম । কর্মের 

দ্বারাই তাহ।র স্বরূপ উপলব্ধ হয়; কর্মের দ্বারাই তাহার সহিত সুম্বত হইতে পারা যায়। আর 

তখনই কর্মের অলৌকিক শক্তি প্রকট হইয়! গড়ে ।" তখনই বিশ্বহিত-সাধনে পরোপকারে 

আত্স-নিয়োগ করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,_-“হে ভগবন্! 

আমাকে এমন কর্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, ঘাঁহাতে আমি সর্ববিধ শক্রনাশে আপনার স্বরূপ 
উপলব্ধি করিয়! বিশ্বহিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি 

ত্রয়োদশ অন্ুবাকের চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ পরিবর্ণত। ভাষ্মতে দক্ষিণ হবিদ্ধান 

শকটের পশ্চান্তাগস্থিত অক্ষ-চক্র-গমন-পথে হিরণ্য স্থাপন করিয়। হৌমকালে এই মন্ত্র পাঠ 

করিতে হইবে । জমা বিষণ দেবতার সম্বন্ধ গ্রযুক্ত। এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হয়। 
£ত্রেধা বিচক্রমে”, “পদং নিদধে” এবং “সমৃঢ়মন্ত পাংস্থরে-:এই বাক্যাংশ-সমূহ সেই বিভিন্নরূপ 
অর্থ গ্রহণের হেতুভৃত। “ত্রেধা” পর্দে তিন বার এবং “বিচক্রমে” পদে ধারণ বা রক্ষা করিয়া- 

ছিলেন,-_এবদিধ অর্থ নিষ্র্শ করা হইয়া থাকে। তার পর, "পাংসুরে, পদে ধুলিকণায় এবং 
"সমূঢ়ং পদে “সমাতৃত' হইয়াছিল,_-এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে এক শ্রেণীর 

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাঁব দড়াইয়াছে-বিষু। যখন মধ্য এসিয়া হইতে দলবল সহ 
এ দেশে আদিয়াছিলেন, তখন তিনি পথে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাহার চরণ- 

*ধুলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। * কেহ বা বিষ্ণুর পদ-ধুলিতে জগৎ আচ্ছন্ন, এইরূপ উক্জি 

* বঙগদেশ-গ্রচলিত দুইটা অনুবাদ উদ্ধত করিতেছি) 
পূর্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্তী এ বিনীত ভ্রমণ করিয়াছিলেন 

. এবং নিজের বিশ্ুদ্বপদ এই অন্তর্ত্তী প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে 
'মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া! অবশেষে বর্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ” এইটা 
রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ । কিন্ত রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার: যথা 
“বিষ এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পবিক্ষেপ করিয়াছিলেন) তাহার 

ধুলযুক্ত (পদে ) জগৎ আতৃত হইয়াছিল।” সায়ণের . ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ভাব দাড়ায় 
ভরিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান্ বিষ, এই প্রতীয়মান ( পনবিদৃশরমান্) "সমগ্র জগথকে 
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হইতে জগতে বিষুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে ক্ঢুরন? ৬ কেহবা, “বিজু 
ু্ধ্য জ্ঞান করিয়া, ু্্যশ্মিব বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যাজ হইয়া সি কয়া লম।+ 

প্রচলিত সকল মতের ও সর্বপ্রকীব ব্যাখ্যাব আলোচনা করিয়া; আমর বিনা, 

মন্্েয় মন্খার্থ প্রচলিত অর্থ সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন । মান্ত্র গার বইভাবতোতিক 

পদ্-কৃয়টিব বিষয় অনুধাবন করিলে, সে মর্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। “বিষ, পর্দে এবং 

“বিক্রম পদে কি ভাব প্রকাশ কবে, তাহা আমব পূর্বে খগ্বেদ-সংহিতায় বিষ্-সংক্রাস্ত 

মতের ব্যাখ্যায় ( ১ম-_-২২স্থ--১৭খ প্রত্ৃতিতে ) ব্যক্ত কবিয়াছি। এ ছুই পদে, বিশ্বব্যাপক 

, তগবান্ যে সর্বত্র পবিব্যাপ্ত আছেন-_-এই ভব প্রাপ্ত হওয! যায 'ত্রেধা+ পদে, আমর! মনে 
করি, অতীত অনাগত বর্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, তিন কালে সমভাবে 

তাহার বিগ্বমানতা! প্রকাশ করিতেছে এ পদে আরও এক ভাব মনে আদিতে পাবে সত্ব 

বজঃ তমঃ-+অবস্থাত্রয়ও এ পদে হুচিত হয়। এতংপক্ষে ত্রিগুণেব সাম্যাবস্থায় তাহার স্থিতি- 

শ্রীলতার ভাব মনে আমে। বিষণ যে পালনকর্তা বক্ষাকর্তা বলিয়া অতিহিত হন, এই ভাব 

হইতেই তাহা গ্োতনা কবে। মন্ত্রেব আব একটা পদ__“পদং | আমবা মনে কবি, এ পদে 

'(ধিপত্য র্ধ্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। মন্ত্রে আব একটা পদ-নিদধে। কোনও 

কোনও ব্যাঁথা।ক|বেব মতে, ও পদ্দে 'অবস্থিতি”, “ক্ষেপণ, প্রভৃতি অর্থ সুচনা কবে। একজন 

ব্যাখ্যাকার (নি, নিতবাং “রধে ধৃতবান্) “নিয়ত ধাবণ কবিয়াছিলেন+-__অর্থ গ্রহণ কবিয়া- 

ছেন। আমবা কিন্তু মনে কবি, এ পদে “চিবধূত” অর্থাৎ “চিব-মক্ষুঞ্নঃ ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 

মন্ত্রের "পাংস্থবে পদে__ধুলি নহে--অণু* বা শ্ছক্্* ভাব প্রকাশ কবে; ভ্তর্থাীৎ, অণুপরমাণুং 
ময় জান-শ্যপে (জ্নবশ্মিকপে অণুপ্রবি্ট হইয়া) তিনি চিববিগ্ঘমীন রহিয়াছেন। পরিশেষে 

*সমূঢং পদ । ও পদে, “এই জগৎ সম্যগ কপে তাহাতে অবস্থিত বহিয়াছে*,_-এই ভাঁবই 
গেএতনা কবিতেছে। £ 

্ 

উদ্দেশ করিয়া বিশেষকপে ক্রমণ (বিস্তাব) কবিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে 

স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ কবিয়াছিলেন। সর্ধজগৎ্ সম্যগবপে এই বিষণুব ধুলিযুক্ত পদের 

অন্তর্ভস্ত হইয়াছিল 

* বেনফে (7391169% ) এই মত ( বিষ্টুব পদধুলিব বিস্তাবে আধিপত্য ) প্রকাশ কবেন। 

1 মুইর (017) এই মত (ধুলিকণাব উপমায় হুর্যারশ্মি ) ব্যক্ত করিয়াছেন । 

? শুর্ু-যর্বেদ-দংহিতায় এই মন্ত্রে যে ভাষ্য প্রকাশ পাইযাছে, তাহা শ্রীমন্মহীধরের কৃত! 
খথেদ-সংহিতায়, সামবেদ-সংহিতাষ এবং কৃষ্তযভূর্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের যে ভাষা প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা সায়ণাচার্যেব কৃত। মহীধব-কৃত ভাতের এবং সার়ণীচাধ্য-কৃত তাষ্ের মর্ম- 
সম্বন্ধে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। সাঁয়ণ-ভাষ্যেব মধ্যে মন্তার্থেব নিগুঢ় লক্ষ্য প্রতিতাত দেখি। 
যাস্কের যে নিরুক্ত সায়ণভাস্তের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, ( তাহার প্ধদিদং। হইতে “বাড; 
প্রস্ৃতি অংশ লক্ষ্য করুন)) তাহাতে শাকপুণি, ওর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্বতন ব্যাখ্যাকারগণের 

মতের আভাঁস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা এমন কিছু বলেন নাই--যাহাতে আমাদিগের 
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সরে, রর আনার কাডার এই নে.+সেই সাগী বি এই চান অথ 
বিশ্বকে পরীর ব্লিৃতির সারা ব্যাপি আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যগ রূপে তাহার 
স্থানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে” এ হিসাবে, এ মন্ত্রটাতে প্রার্থনার ভাবও 

ব্যাখ্যায় কোনরপ বিদ্ন আনয়ন করে। পরস্ত, তাহাদিগের ব্যাধ্যার মর্ম্ানুধাবন. করিলে, 

আমাদিগের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। পাঠকগণের বুঝিবার গ্ুবিধার জন্য সেই 
নিরুক্তটী নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। যথা,ধদিদং কিঞ্চ তধিক্রমতে বিষুল্্ধা নিধত্তে পদং ত্রেধা 
ভাবায় পৃথিব্যামস্তরিক্ষে দিবীতি শীকপুণিহ॥ 'সমারোহণে বিষুপদে গয়শিরসীত্যোর্ণবাভঃ ॥ 
সমূল্হমস্ত পাংস্থরে প্যায়নেহস্তরিক্ষে 'পদং ন' দৃশ্তে 1 জঁপি বোপমার্থে স্তাৎ সমূল্হমন্ত 

ংস্ুল ইব পদং ন দৃশ্তত ইতি ॥ পাংসবঃ পাদৈঃ হুয়ন্ত্র ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, 
পিংশনীয়। তবস্তীতি বা॥ এ নিরুক্তের" উন্পর দুর্গাচার্ধয যে ব্যাখ্যা করিয়৷ গিয়াছেন, 
তাহাও ভাবের অস্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্ত তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে 
ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাগ্রকর .মতাস্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা 
এখানে ছৃর্গাচার্য্যের কৃত পূর্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি । তাহাতে, কোথায় 

গোল দীড়াইয়াছে__বোধগ্ম্য হইবে। যথা,_-“বিষ্ণরাদিত্যঃ। কথমিতি? যত আহ-- 
ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ| ক? তত তাবৎ পৃথিব্যাং অস্তরিক্ষে 
দিবি ইতি শাকপুণি:। পাধিবোহগ্রিভূবা পৃথিব্যাং যত কিঞ্দপ্তি তঙ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। 
অস্তরিক্ষে বিছ্যতাত্্না। দিবি ক্ুর্্যাত্বনা। যছুক্তং_-তমু অক্রিথন ত্রেধা ভূবে কমিতি। 
সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্বে, বিষ্ণপদে মাধ্যনিনেংস্তরিক্ষে। গয়শিরস্স্তং 
গিরৌ ইতি ওর্ণবাভ আচার্য্য মন্যাতে 1, 

হুর্গাচার্য্ের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চ।ত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশে 
অর্থে উদয়গিরি মধ্য(কাশ অন্তগিরি রূপ ভাব মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন; এবং 
তাহাতে বিষণ, শব্দে হুরয্য ( পরিদৃশ্টমান হুর্য) ও তাহার পাদক্রম বলিতে উদয় অন্ত 
স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, ইউরাপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার 

অর্থের প্রবর্তক। “পাংস্থরে সমূঢং পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'কুর্ধয-রশ্বি* অর্থ করেন। বিষ্ণ,র 
পদপরিক্রম অর্থে ম্যাকমূলার (108 1101]61 ) লিখিয় গিয়াছেন যে 

£[0)9 369071182০1 ড৬181)17)0 18 00101910960 ০ 619 19106, 

109 ০0011001178, 1106) &1)0 8966105 ০01 8010. 

এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই এ অংশে হৃুর্যের গতি অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ছুর্গাচার্যের ব্যাখ্যায় “হুর্যযাতবনা” “বিছ্যুতাত্মনা” প্রভৃতির 

ভাব কেহুই গ্রহণ করেন নাই। তাহা বুঝিলে, এরূপ স্থুল অর্থ পরিগৃহীত হইত ন1) 
তাহাতে “হুস্্রভাবে তিনি যে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত। 

তার পর, বিষ যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য-এশিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও 
পাশ্াত-পঞ্ডিতগণ কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়। ম্যাকামূলারের “বৈদিক-মন্্র সংক্রান্ত গ্রন্থ 



হ প্রপাঠক, ১৩ অনুযাক |]  কৃষ্ণ-যজূর্ববেদ-মন্তর 1 

আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্বব্যাপক বিষ সমৃী 'রঙগাও ব্াদিয় রহিয়াছেনশুদ্কন্ 

আমার হদ্দেশে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? ' এইর স্রুামি' উপস্থিত 
ইইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট ন্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,--'ছে পরমেশখর | -'রপাপুরঠার 

বিষুকে মন্ুয্য - প্রতিপন্ন করায় পক্ষে যে প্রবত্ব দেখা যায়, তাহাই উত্ত মতের ভিত্তি- 
স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,-_“তৈত্তিরীয়-দংহিতাঁর একটা মন্ত্রে (81১1১১৩) 
ইন্সের সথা ও সহচররূপে বিঞু বর্ণিত হইক্ঈাছেন। তার পর, খগেদের ( ৪র্থ মণ্ডলের 
১৮ সুক্তের ১১ থকে) একটী স্তরে ইন্জ্রদেব বিষুকে “সখা” বলিয়। সম্বোধন করিতেছেন, 
লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্বেত্ব ছারা বিষণ, পরিচালিত হন, এমন মন্্ও (৮ম মণ্ডল, 
১২সুক্ত, ২৭ খাক্) দেখা যায় এইরূপ আরও নাঁনা প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ, একবার 
ূর্ঘ্য ও একবার মনুষ্যব্ূপে প্রতি হইঈ্রীছেন। (11)6 98০:60 73008 ০0? 

৮09 788৮ $০1. 4477 9৫1০ : [005 69118189017 ঘা 

219%. 110116) 1). 1939)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ 

দেশের পঞ্ডিতগণও বিষ্কে নরদেব কল্পন! করিয়া লন। তাঁর পর, তিনি যে ভারতবর্ষে 
আগমন করেন, ততপ্রসঙ্গ পল্পবিত হইয়া! পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ 
সম্স্বতী__-এ মতের প্রথম ও প্রধান পৌষক ছিলেন। “এরিয়ান উইট্নেসে, (“4082 
11938 ) রেঃ কুষ্খমোহন বন্দোপাধ্যায় লেখেন,--€71)9 1(0)899 96119958" 01 
৮1517008716 0061990. 21) 0৪ 16-5908%) 17) 180208£9 চা1101 
019817 0011)68 6119 [01898 1,91)09 66 41803 00101912090 
60910 70180500177 0৮801) 00 10019) [10087801009] 6৮৪ £01021709 
01 ৬191180 001105911, রমানাথ সরস্বতী লেখেন,__-“যোড়শ হইতে একবিংশতি পর্যন্ত 

ছয় খকে আধ্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণর অধীনে (বিশ্রাম ) এবং স্বধর্রক্ষা- 
পূর্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ বণিত হইয়াছে । বিষণ ইন্দ্রের সখা এবং আধ্যদিগের একজন 
সাহায্যকারী রক্ষক।” যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সর্বত্র অর্থের সামঞ্জস্ত সাধন 
করিতে হইলে এবং বেদৰাক্যের প্রতি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব 
গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা! প্রতিপন্ন হইবে। 

এই মন্ত্রের একটা প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । যথা,__ 
“ঢ0761) 00200121515 411-567009 3131)70-6170109 1)15 10০9 

19 0180690) &100 6109 1,019 আ৪৪ 6201১99017২ 18 100886])'8 
0086, &11-)911. 

এই মন্ত্রটা খগ্সেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২২ম হুক্তের সপ্তদশী খক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় 
অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তুস্ত)। সামবেদের প্রথম এন্দ্রপর্ধ ১১শ দশতিতেও এই মন্ত্রট 
ৃষ্ট হয় (১১খ__১১দ-_৯সা)। সেখানে পপীংস্থরে” স্থলে “পাংন্ুলে এইরূপ পাঠ আছে। 
অথর্ববেদের জরাঙ্মণেও (১/১৭ ) এ মন্ত্র পরিপৃষ্ট হয়। 



ডা. র্ঘ-মংহিতা। [ প্রত্ম,কা 1৩. প্রথম কৃ । 

আইিডেলদাপদার" স্ব কিনার যতন] আমি যেন জঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং 

আঁমাতে: আনায়, স্ব! র্বদা গ্রহ্ক্ষ করিতে সমর্থ হই।” এই মনত হইতে এই সকল, 
দ্র তব প্রাপ্ত হওয়। 'বায়।. | 

দ্বিতীয় প্রকার অ্য়েও সেই একই ভাব পরিব্য্ত। এস্থলে “বিচক্রমে” পদের ভাব__ 
ভগবান্ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রাণীর দেহেল্জিয়াদি যাবতীয় স্থানে অনুংপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 

আগ্রি-বায়ু-হুরধ্য-রূপে পৃথিবীতে অস্তরিক্ষে ও স্বর্গলোকে সমভাবে তাহার মাহাত্থ্য পরিব্যক্ত-_ 
“ত্রেধা” পদে, এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। “দমূঢুমন্ত পাংস্রে মন্ত্াংশের ভাব এই যে," 
ভগবানের যে প্রকৃত স্বরূপ-_বিজ্ঞানধনানন্ন অজ অধৈত অক্ষর রূপ যে পরম পদ--তাহ! 
অতি নুক্ম, অতি গুহা। যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন তাহার সেস্বরূপউপলক হয় না। আত্মদশী 

জনই সে অরিকার প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। তগবানের সেই পরম পদ--প্ররুত স্বরূপ-_ তর্কের 
'অতীত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,--“তদিষোঃ পরম. পদং সদা! পশুতি রয়: 1১” মন্ত্রের 
তাই উপদেশ,_-ধথার্থজ্ঞানলাভে প্রশ্নাপী হও। আত্মদর্শনশক্ি প্রাপ্ত হইলেই পরমাঘ্মার 
্বরপ-জ্ঞান লত করিবে, তাহা হইলেই সেই. বিশ্বব্যাপী তগবানের পরমপদে 'আত্মবনি 
দিতে সমর্থ হইবে) 

পঞ্চম মন্ত্রটা ভগন্মাহায্্য-গ্রকাশক। ভগবানের কর্ণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে 
প্রবাহিত রহিয়াছে, বিখপংসারের হিতের নিমিত্ত ভগবানের সে করুণাধার! কেমনভাবে 
সহ্মুখে প্রবাহিত হয়, মন্ত্রে তাহারই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ভায্যেও 

অনেকাংশে দেই ভাবই পরিবান্ত। কিন্তু উহার মধ্যে যে এক নিগুঢ় তত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
আমরা তাহারই বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইতেছি। 

মন্ত্রে আমর! যে দ্বিবিধ অন্বর প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে ূর্বোন্ত ভাবই প্রকাশ 
গাইয়াছে। বাহ্ব-জগতের প্রার্কতিক ব্য/পার-পরম্পরার সহিত অন্তুজ্ঞগ্তের. আত্তন্তরীণ 
ব্যাপারের সাদৃশ্ত-তত্ব দে বিশ্লেষণে তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয়, 
এই মন্ত্রের লক্ষ্য-_জদরের গ্রতি। ছাবা-পৃথিবীরূপ আধারক্ষেত্র, যেমন ভগবানের করণা- 

নিম্তন্দিনি অমৃতধারার ভূতসমূহের পরিপোষক হয়; .আর সেই সকল সামগ্রী 

ছ/বাপৃথিবীতে সঙ্মিবিট করিয়া ভগবান্ যেমন আপনার মহিষার ও করুণার. অশেষ, 
পরিচয় প্রদান করিয়। থাকেন; সেইরূপ সেই কুরুণাময় . ভগবান্. আম্দিগের হদক়র্প 
আধারমূলে জ্ঞানভক্তি এবং সঞ্তাব-সংপ্রবৃত্তি প্রভৃতির সুধাধারা স্বতঃ-প্রবাহিত ক্রিয়া 
আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। .. .. 

তাহার করুণার প্রবণ কত দিকে কত তাবে উন্মুক্ত রহিয্বাছে, কে ভাথর, ইব্ত্ব! 
করিতে পারে? তাহার প্রভাবে এই গ্ভাবাপৃথিবী "ইরাবতী+ অর্থাৎ শন্তবতী, ধেমুমতী? 
অর্থাৎ ঘজ্ঞাি সৎকন্মের সাঁধনভূত সামগ্রী সমূহের উৎপাদয়িত্রী” ইত্যার্দি। ভগবানের 

করুণাবলে এতংসমুদায় সম্পাদিত হয়) সেইজন্ত তিনি সে নকল -ব্যাপিয়. অবস্থিত 
আছেন বল! হুইয়াছে। ভগবান. তৎসমুদ্ায় ধারণ করেন, পোষণ করেন এবং রক্ষা, 
করেন; তাহার করুণা ভিন্ন জগঘ্যাপার নির্বাহিত হওয়া .স্বকঠিন। 



২ প্রপাঠক, ১৩ অন্বাক।]  কৃষ্ণ-যজুব্বেদ-নজ$ 

অন্তর্জগতের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সেই, একই তব উপলঙ্ধ হয় । "কুনু 
সন্তাব-সংপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যদিও মানুষের অন্মসহজাত; যদিও প্রথম তাহাদের 

বীজ হৃদয়ে নিহিত থাকে, কিন্তু তগবানের করুণা ভিন্ন সে ৰা অন্ত! বস্বীম। হা, যে 
অন্থুর অকালেই মলিনতাপ্রাণ্ড শু হইয়া যায়। ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত. হইলে, ৃষ্টাদির 
সেচনাভাবে মে বীজে যেমন অস্কুরোদগম হয় নাঃ সে বীজ যেমন অস্তরেই অস্তরিত হয়) 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদিতেও তাহাই বুঝিতে সি হৃদয়ের অন্তনিহিত যে সঙ্ভাব সখ 
প্রবৃত্তির বীজ, উপযুক্ত সেচনাভাবে. অর্থাৎ উৎকর্ষাদি প্রাপ্ত না হইবে, সে যে তিমিরে সেই 
তিনিরেই ডূবিয়া থাকে। অজ্ঞানতারূপ শত্রঃ সদলবলে তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া 
ফেলে যে, এ জীবনে 'তাহার আর উদ্ধীর-সাধন হয় না। বৃষ্টি-সেচনে বারিপাতে শস্ত- 

বীজের অন্কুরোদগম এবং পরিবৃদ্ধি ষেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনিই হদয়ের জ্ঞান- 
ভক্তির লত্তাব-সংপ্রবৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদগমও ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করে। 

তাহার কৃপায় গ্ভাবাপৃথিবী যেরূপ “ধেনুমতী”, “ইরবতী+, “সযবসিনী”, 'শস্তা” প্রভৃতি হয়, 

--এ যেমন তাহার করুণার এক নিদর্শন; তেমনই তাহার করুণা লাভ করিতে পারিলে হৃদয়ের 
অন্তনিহিত জ্ঞানভক্তি হইতে বিবিধ ঈদ্ভাবের অনস্ত প্রশ্রবণ উক্ত হইয়া থাকে । এই কারণেই 

তিনি এই বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত, আবার বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণু 

তীহাকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। আমাদের মনে হয়, মন্ত্র এই উচ্চ-ভাবই প্রকটিত করিতেছে । 
মন্ত্রের ভীষ্যান্ুমোদিত যে ব্যাখ্যা আছে, প্রথমোক্ত অন্বয়ে আমর! সেই ব্যাখ্যারই অনুসরণ 

করিম্াছি। সে ব্যাখ্যা হইতেও “মনবে যশস্তা' পদের বিশ্লেষণে দ্বিতীম্ম অন্বয়ের ভাব অনেকটা 
উপলব্ধ হইতে পারিবে। ভাষ্যকার “মনবে” পদের অর্থে লিখিয়াছেন,---'জ্ঞানবান যজমাঁন 
তশ্মৈ', দশন্তা'--দাত্রৌ যজ্ঞসাধনানাম্।” ভাব এই যে, বাহার! জ্ঞানবান, তাহাদিগের পক্ষেই 

তগবানের করুণালাভ সুগম হইয়া থাকে । যেমন লৌকিক জগতে, তেমনিই আধ্যাত্মিক জগতে 
_উতয়ত্রই এতদুক্তির সার্থকত। উপলব্ধ হয়। কৃষিকার্ষ্ে অনভিজ্ঞ বস্তির পক্ষে সুশস্ত-লাভ 

যেমন নৃকঠিন; আত্মতব্ব-্ঞানে পরাজ্থুখ ব্যক্তির পক্ষেও আত্যন্তরীণ ওঁৎকর্ষ-সাধন তেমনই 
নদুরপরাহত। অনভিজ্ঞ কষাণের পক্ষে পৃথিবী “ইরাব্তীও, নহে, “ধেনুমতীও' নহে, আবার 
ম্যুবসিনীও নহে। সুতরাং পৃথিবীকে ইরাবতী ধেনুমতী সুযবসিনী করিতে হইলে, 

কৃষিকার্ধ্যে অভিজ্ঞতা-লাভ যেমন একান্ত প্রয়োজন; তেমনি হৃদয়কে ঝা অন্তরকে সন্তাব- 
সংগ্রবৃত্তির আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করণালাঁত এবং সাধন প্রয়োজন। 
উভয়ত্রই জ্ঞানের এবং একনিষ্ার আবগ্তক। * 
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ৃ্ূবদ-স সংহিতা । প্রথম কাণ্ড, প্রথম ক্টক। 

, ভিনটী বিভাগ রি হইয়াছে । প্র তিন অংশে যে উচ্চভাব প্রকটিত, 
গর. ব্যত তাহা ..কা্ূপাইয়াছে। মন্ত্রের ভাব সরল; সুতরাং বিশ্লেষণ 
।: “গজিহ্বরতং বাকা বাক্যাংশের ভাগ্বাস্থসারী অর্থ__ “মা কুটিলে ভবতং। এ অর্থে 

ভাব বিশেষ গরিপ্রুট হইল না। হৃদয় যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছর হয়, জ্ঞান ও ভক্তি যখন দূরে 
সরিয়া যায়) তখনই তাহাকে কুটিলতা-সম্পন্ন বল! যাইতে পারে। এই ভাব হইতে অর্থ 
পরিগৃরীত হইয়৷ থাকে, -“অবিচল্লিতভাবে (্ামর! হৃদয়ে অধিষিত থাক।+ ভাতে, মন্ত্রে 
সমবোধ্য শকট। তদমূসারে মন্ত্রের অর্থ হইয্রাছে-:হে শকট, প্রামুখে গমন কর। কিরূপ 
শকট ? দেবকর্খা বাধরহিত করিতে সমর্থ। কিঞচ উপরিবর্তী দেবগণের প্রতি যজ্ত-নয়নে সমর্থ 
হে শকট ! তুমি কুটিল হইও না অর্থাৎ অন্রদিগকে বন্ প্রাপ্ত করাইও না।” সপ্তম মন্ত্রে 
ভাষ্যান্ুসারী অর্থ-হে শকট। তুমি দৈবযজনাখ্য পৃথিবীর শরীরবূপ উত্তরবেদির পশ্চিম- 

দিকে প্রক্রমত্্রয়াবশেষ যে স্থান বিচ্যমান আছে, নেই স্থানে ক্রীড়া কর। শকটকে যজ্ঞশালায় 

প্রেরণে মানুষের কি ফললাভ হয়, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মতে, মন্ত্রের সত্বোধ্য-_ 

হন্নিহিত জ্ঞান-ভক্তি। শকটযেমন যজ্ঞের দ্রুব্য-সম্ভার বহন করে; হৃদয়ে সঞ্চিত ভগবৎ- 
পুজার উপকরণরাজিকেও তেমনি জ্ঞান ও ভত্তি ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লইয়৷ 
যায়। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে তগবৎপ্রাপ্তি-কামনাই-_মন্্ঘয়ে প্রার্থনার মধ্যে সুচিত 
হইয়াছে বলিয়া! মনে করি। 

অষ্টম মন্ত্রে শকটের দক্ষিণ বন্ধন-সন্ধিতে স্থণা নিখনন করিতে হয়। যুগের দক্ষিণোত্তর 

ভাগকে শকটের কর্ণস্থানীয় বলা হয়। বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা 

এই,-£হে বিষ! ছ্যলোক, ভুলোক, মহলেক অথবা অস্তরিক্ষ .লোক হইতে ধন আনয়ন 

করিয়া আপনার উততয় হস্ত পূর্ণ করুন। এবং হে বিষণ, ! দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তের দ্বারা বহু 
পরিমাণে প্রকৃষ্ট মণিমুক্তাদি ধন প্রদান করুন। মন্ত্রের অর্থ নিক্ষাশনে ভাষ্যকারের সহিত 

আমাদিগের প্রীয়ই মতদ্বৈধ ঘটে নাই। মন্ত্রটার লৌকিক অর্থগ্রহণে ভাষ্যকার মন্্রাস্তর্গিত 
'বসব্যৈত পদে “মণিমুক্তাদি পার্থিব ধন” অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন।: কিন্তু আমরা এ “বসব্যৈঃ: 

পদের লৌকিক অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অর্থ অধ্যাহার করি। ভগবানের করুণায় 
যেমন পার্থিব ধনৈশ্র্ধ্য লাভ হয়, তেমনি পরমার্থধনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যেরূপ অধিকারী, 

যিনি তাহার নিকট যেরূপ ধনলাভের আকাজ্ষা করেন, তাহার সেইরূপ ধনই অধিগত হইয়া 
থাঁকে। সাধক যিনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ধিনি, তিনি পার্থিব-ধনলাভের প্রলোভনের অতীত 3 

তাহার লক্ষ্য-_-পরমার্থধনের প্রতি । ভগবানের নিকট তিনি সেই ধনই যাজ্জা৷ করিয়া থাকেন। 

তাই আমরা, “বসবোঃ পদের ভাষ্যাতিরিক্ত 'পরমধনেন-_--শুদ্বসত্বরূপেণ অর্থ অধ্যাহার 
করিলীম। “আপ্রযচ্ছ দক্িণাদৌত সব্যাৎ মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,তুমি তোমার দক্ষিণ ও 
বাম হন্তের দ্বারা গ্রদান কর।” কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন,_£দক্ষিণ দিক ও বাঁম দিক 
হইতে” আমাদের মতে উহার অর্থ--কাঁ্পণ্যরহিত হইয়া অর্থাৎ মুক্তহস্তে আমাদিগকে ধন" 
দানকরুন। কি ধন দান করিবেন? তুঠুবস্বঃ--এই ত্রিলোকস্থিত যে দেব্ভাব বা শুদধসন্ব, 

সেই ধন দান করিবেন,--দিব, 'পৃথিব্যাঃ”, “অত্তরিক্ষাৎ পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। 
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মন্ত্রের প্রার্থনা-_পার্থিব ধনলাভের প্রার্থনা নহে।.টমত্ের প্রার্থনার তাব এই 

গবন্! আপনার করুণাধারা অনস্তরূপে অনস্ত দিকে ধাবদামা । খপদিলাপানহ 
আমাদিগের' প্রতি সে করুণাধার! বর্ষণ করুন। যে দেবতাব--শুদবসত্বরূপ প্রন সাল ফি? 
ভূবলেক, ন্বলেগক অর্থাৎ সর্বলোকে ব্যাপিয়া আছে, আপনি মুক্তহস্তে তাহা আমাদিগকৌ 
প্রদান ' করুন। আপনার কৃপায় পরমধন লাভ করিয়া আমরা সংসার-সমুদ্্র উত্তীর্ণ হই ।, 
মন্ত্র এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া মনে কারি? '- 

নবমণমন্ত্ের গ্রচলিত অর্থে এবং ভাব্চকারের ঝ্রাখ্যাদি হইতে বুঝ! যায়, কোনও ্তিবিশেষ 

যেন কহিতেছেন, আমি পৃথিবী অস্তরিক্ষ এবং, ছ্যলোকের নিন্মীণকারী বিষ পর্ববকৃত 

বীর্যের বিষয় 'কহিতেছি।. তিনি পৃথিবী অস্তরিক্ষ এবং দ্যুলৌকে তিন পদ স্থাপন করিয়া 
আছেন, দেবগ্রণের বাগস্থান প্্ঃলোঁক অধঃপতিত ন। হয়,-এই ভাবে তিনি তাহা ধারণ 
করিয়। আছেন । মন্্াস্তর্গত প্রবোচং, “অস্গভায়ৎ প্রত্ৃতি ক্রিগ্নাপদই ব্যাধ্যাকারগণকে 

ধ্ীনপ অর্থের অনুসরণে সহায়তা করিয়াছে । ভাষ্ুকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহ! 

পূর্বোস্ত পদ্থারই অনুসারী । ভাষ্যকারের মনত মঞ্ক্রের অর্থ হয়,_“বিষুর কর্ম-সমূছের বিষয় 

কহিতেছি। বিষুটর সেই সকল কর্ম কিরূপ 1: তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও ছালোক প্রভৃতির 

পরমাণুসমূহ নিন্মাণ করিয়াছিলেন ; তিনি উপরিতন দেবগণের ছ্যালোকরূপ সহবাসস্থান যাহাতে 

অধঃপতিত ন৷ হয়, সেইরূপভাবে স্তম্তিত করিয়াছিলেন। বিষুজ কিরূপ? যিনি তিন লোকে 

অগ্রিবাধু কধ্য রূপে তিন পদ স্থাপন করিয়া! আছেন ১ আর মহাত্মগণ ধাহার বিষয় গান 
করিয়া থাকেন।, ইহাই মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ । 

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের প্রথম মতাত্তর ঘটিয়াছে--মন্রাস্তগতি ক্রিয়াপদ লইয়া । 
আমাদের মতে মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়াপদে অতীতের সহিত ত্রিকালের সম্বন্ধ বিদ্বমান। করিয়াছেন, 
করিবেন, করিতেছেন, করিপ্লাছিলেন, করেন,-_এই সকল প্রকার ভাবই ক্রিয়্াপদে নিহিত 

আছে বিয়া প্রতীত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রবোচং, পদ লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় 
না। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন, _পপ্রব্রবীমি অর্থাৎ “কহিতেছি* বা “বলিতেছি,। 
উভয়ই বর্তমানকালের ক্রিয়াপদ । কেহ ফেহ আবার বলিয়াছেন, এ ক্রিষাপদেক 
উৎপত্তি-_প্র+অবোচন্ । এ পদের অর্থে তাহারা বলেন,-প্র প্রকর্ষেণ অবোচন্ 
ব্রবীমি। ভাষ্যে আছে,--“বচেলুডি ্ধপং।* তাহা হইলে, বুঝিয়া দেখুন, ভূতকাপগ্যোতক 
লুডের, পদকে বর্তমানকালছ্যোতক “লট” দ্বার! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাব/কার ব্যাখ্যার 
প্রারস্তেই কোনও স্তোতার বিগ্ঠমানতা মানিয়া লইয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা না হইলে 
এবং মন্ত্রোচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ঘটনার সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয় না। 
স্থৃতরাং পর্ষব্তী “অস্কভায়ৎ ক্রিয়াপদকে অতীতকালজ্ঞাপক বলিয়! ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, 
এবং তাহাতে মন্ত্রের কাল-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু নিত্য-সত্য বেদমন্ত্র ত্রিকালই সমান ভাব 
ব্যক্ত করে। আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় সেই নিত্যকালের সম্বন্ধ-সংরক্ষার বিষয়েই প্রয়াস 
পাইয়াছি। “অস্কভরাৎ যে অতীত কালের ক্রিন্াপদ, তাহাতেও আমাদের মনে হয় 
নিত্যকালের স্বন্ধই সংরক্ষিত। যিনি যে ভাবেষে কালেই মঞ্জ উচ্চারণ করিবেন, মন্ত্রের অর্থ 

কৃষ্-যজ্জুবেদ--৮৪ 
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অতিনু:কলাবেই ব্যক্ত হইবে : “বিক্যোন্'কং বী্যাণি প্রবোচং মন্তরাশের অর্থ “বিষ বা 
ভগবানের মহিম! স্বীর্তন, করিিতেছি। এ কথা অতীতকালেও বলা হুইয়াছে, আবার 

'ভবিহ্যাৎফালেও বধিতে হইবে।': আমাদের মনে হয়,-_“প্রবোচ ক্রিয়াপদ বৈদিকভাষায় সেই 
ভাধই প্রকাশ করিতেছে । তৃত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে-_সকল কালেই ভগবান এই বিশ্ব ব্যাপিয়া 
আছেন, সকল কালে সকল স্থানেই তাহার মহিমা কীর্তিত হয়, আবার সকল কালে সকল 

সময়েই তিনি মোক্ষেচ্ছু জনের চিত্বৃত্তি গিরোধ করিয়া, আপনার নিকট টানিয়া, লন। ভগবান 
বে বিশ্বের উপাদানভূত পঞ্চভৃতাত্মক অণুপস্বমাপুসমূহ--বিশ্বেক সারভূত কারণ- স্থষ্টি করিয়াছেন 

এবং তদ্দারা যে এই বিশ্ব-স্থষ্টি-কা্য সমাহিত করিঙ্জাছেন--ইহ! ভূত্ত-ভবিষ,ৎ-বর্তমান ত্রিকালেই 
সত্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি এই পৃথিধীকে ধারণ করিয়া আছেন+ তিন্নি বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে 

বিদ্যমান, জীবের মনোজীবভাব সকলই তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন,_-এ ভাব সকল কালে 
সকল অবস্থাতেই পরিগৃহীত হইতে পারে।*' উপসংহারে এবঘিধ মহিমৌপেত ভগবানকে 

হৃদয়ের মারপামণ্রী সন্তাব--জ্ঞান-তক্তি প্রভৃতি--গ্রদানের উপদেশ আছে। ভগবানের অশেষ 

শক্তির ও করুণার পরিচয় নিয়তই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। তাহার প্রেম-পীযুষ-ধারা নানা 

দিকে নানা ভাবে প্রবহমাম্। মন্ত্রের উপদেশ-্প্যদি তাহার করুণা প্রাপ্ত হইতে চাও, তাহার 
শরণ।পন্ন হও; তাহাই মোক্ষলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা |) * 

তার পর ত্রয়োদশ অন্ুবাকের শেষ চারিটা (দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ ) মন্ত্রের 
তাৎপর্য্য অন্থধাবন করুন। চজ্্রসমূহ বিশেষ জটিল-ভাবাপন্ন। ভাম্বে মন্ত্রের বে সকল সম্বোধ্য- 
পদের প্রয়োগ দেখি, তাহাতে সেই জটিলতা যেন বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের 
ভাব সরল ও সুগম একটু অভিনিবেশ-সহকার়ে বিচার করির] দেখিলে বুঝ! যায়, মন্ত্রে 
সম্বোধ্য স্বতন্ত্র মন্ত্রের ভাব স্বতন্ত্র, মন্ত্রের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। স্থুলতঃ, মন্ত্রসমূহ এক অতি মহান্ ভাব 
লইয়া অনতীর্ণ। আমর! একে একে সে সকল বিষয় প্রদর্শন করিতেছি । 

প্রথমতঃ ভাষ্যকারের মন্তব্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যের প্রারস্তেই, মন্ত্র কি 
ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহার উল্লেখ দেখি। তাহাতে, যেখানে যে সামগ্রীকে সম্বোধন করা 
হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। মন্ত্রের সেই প্রয়োগ-প্রক্রিয়! এই, _দক্ষিণোত্তর- 
ভাগে হবির্ধানাখ্য ছুইটা শকট স্থাপন করিয়৷ তাহার চারিদিকে আবন্নক মণ্ডপ নির্মাণ করিবে। 
সেই মওপ বিষ্ঠদেবতাক; এইজন্য তাহাকে “বিষুঃরিতি' প্রভৃতি মন্ত্রে পরিচর্য্যা করিবার বিধি। 
বিষ্ণুর দৃশ্তমান্ সকল অবয়বকে বুঝাইবার জন্ত ললাটাখ্য অবয়বকে কল্পনা কর! হইয়াছে। 

বিষুবমুত্তি্ূপে উপচরিত হবিধণনাখ্য মণ্ডপের পূর্বদ্বারবর্তী ্তস্তদবয়ের মধ্যে দর্ভমালা বন্ধন 
করিবে। সেই মালাকে অথবা তাহার বন্ধনাধার বংশকে সম্বোধন করিয়া, বিষ্ণুর ললাটরূপ 
পরিকল্পনায় তাহাকে উপরর্য্যা .করিবে। এইরূপ বিধিক্রমে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য-_সেই 
দর্তময়-মালাধার বংশ। মগ্রের অর্থ,_“হে দর্ভময় মালাধার বংশ! তুমি বিষুণ্মুত্তির ন্যায় 

* মন্ত্রের একটা ইংরাজী অনুবাদ ; যথা,-_ 
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পরিচর্যা -যুক্ত হবিধ6ধ(ন-মগুপের জলাটস্থানীয় হও।, ফন্পুরুয়ের হাবন্ধানাখা, ঙ্ 
মন্ত্রের লক্ষ্য। মধ্যম ছদিকে সন্বোধন করিয়া এই "মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। মন্ের অর্থ. 
“হে মধ্যম ছদি] তুমি বিষণনামক হুবিধানাখ্য মণডপের পৃষ্ন্বরূপ হও।' ' উন্নতড়াবে স্থিত 
ররাটা-প্রাস্তঘবয় স্পর্শ করিয়া ছাদশ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। 'সে হিসাবে দ্বাদশ মনে 
সন্বোধ্য “ররাট্যস্তৌ” । মন্ত্রের অর্থ--“হে ররাটান্তছর় !. তোমরা বিষুনামাখা হুবিদ্ান-মণ্ডপের 
ও্টসন্ধিরূপ হও। শকটদ্বারের অর্গলকে লহ্যাজনিষ্কহে। সেই লশ্থাজনি-গ্রতিহৃত বৃহৎ 
হ্চীসমন্থিত রজ্ছুদ্ধার! দ্বারশালা বন্ধন হয়। : মন্ত্রের সন্বোধ্য সেই অর্গল বা লন্গযজজনি। মন্ত্রের 
অর্থ--“হে বন্ধনহেতো লঙ্থাজ্পনি ! তুমি হবৈর্ধানাখ্যের রজ্জুন্বরূপ হও» অগ্রভাগযুক্ত বংশের 
দ্বারা মণ্ডপ নিন্মীণ করিয়া «শষ মুষ্্রাংশঘয়ে তাহাঞ্পর্শ করিবে। মন্ত্রের সম্বোধ্য--_রজ্ুগ্রন্থি। 
মন্ত্রের অর্থ-হে রজ্জগ্রন্থি! তুমি হবির্ধানের গ্রন্থি হও। হে হবিপ্ধান! তুমি 
বিষ্ুদেবত]ঁক বলিয়৷ তাহার সম্ন্বীস্ক হও) -অ৩এব বিষ্ণর প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ 
করিতেছি । ভাষ্যকার মগ্ত্র-সমূহের .এইবপ অর্কুই অধ্যাহার করিয়াছেন। 

মন্ত্রসমুহের এই ভাষ্যানমোর্দিত অর্থে কি ভাব প্রকাশ পার, মুধীগণেরই তাহা বিচার্যয 

মন্ত্রসমূহের মধ্যে কোনই সন্বোধ্য পপ নাই। স্ক্ে ক্ষেত্রে শকট, হুবিধান, মধ্যম ছি, ররাটাত্ত, 
লহ্াজনি, রজ্জু প্রন্থতি পদ অধ্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধ হয় না। বেদমন্ত্র কামধেনু | 
আপন 'আপন জ্ঞ।ন-বুদ্ধি অনুসারে তাই যিনি বেমন ইচ্ছা অর্থ নিফ।খন করিয়া থাকেন। বেদ 

আজি তাই নানাভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন, সনাতন বেদমন্ত্রসমৃহ এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া অবতীর্ণ । মানুষের গতিমুক্তির গথ- 

প্রদর্শক বেদমন্ত্র-সমূহে ভগবানের মহীয়সী মহিমাই পরিব্যক্ত ) উহ।তে তদ্্যতিরিস্ত অন্যভানের 
সমাবেশ সম্ভবপর নহে। তাঁই আমরা মনে করি, লৌকিক ক্রিয়াকর্ঘে এক ভাব গ্োোতন! করে, 

'আর পারলৌকিক মঙ্গল-সধনে অন্য ভাবের বিকাশ হয় _বেদমন্ত্রের উদ্দেগ্ত তাহা! নহে। পরম্থ 
যেমন ইহলৌকিক ক্রিয়াকর্পে, তেমনই পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে-_€বদমন্ত্রসমূহ সমভাবে 
ফলপ্রদ এবং উভয়ত্রই সমান অর্থ জ্ঞাপক ;--উভয়ত্রই একই ভাব একই উদ্দেশ নিহিত ॥ 

উদ্দেগ্ত যখন অভিন্ন, লক্ষ্য যখন অভিন্ন, তখন বিভিন্নভাবে প্রয়েগ-ব্যাপারে বেদ-মন্ত্র €ষ 
বিভিন্ন ভাব ছোতনা করে, তাহা কদাচ মনে হয় না। মুঢ় আমরা ; উদ্দেপ্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে 

পারি না) তাই জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রকৃতি অনু সারে আমরা আমার্দের মনের মত অর্থ পরিকল্পনা করিয়! 
লই। তাই বেদমপ্রের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ, বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্নক্ূপ ভাব পরিদৃষ্ট 
হয়। যাহা হউক, ভগবন্ুখনিঃহত ভগবদ্বাণী বেদ-মন্ত্রে ভগবানের মাহাম্ম্-কথাই পরিব্যক্ত 
বলির! মনে করি। মন্ুুষ্যের গতি-মুক্তির পথপ্রদর্শক বেদবাণী তছুপযোগী উপদেশ-পরম্পরাই 
বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। *এই ভাব--এই লক্ষ্যই আমাদের ব্যাখ্য|দিতে পরিশ্বুট। এই 
ভাবেই আমর! বেদ-মন্ত্-সমূহের ব্যাখ্যাপ্রকটনে প্রবৃত্ত হইয়ছি। 

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাম্যাকাঁর মন্ত্রমুহের 

যে সকল সম্বোধ্য পদ অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, আদক্বা 

তাহা আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে মন্ত্রসমুহের যাহা! সন্বোধ্য, তাহ! বঙ্গান্ঘবাদের 



ভু৬৮ . | ? -সংহিভা | [প্রথম কাও, প্রথম অষ্টক। 

রসে প্রকাশ করিয়াছি $ -ভা্বকার শকটাবরক এক মণ্ডপ পরিকল্পনা! করিয়া তাহার 
ভি অংশের সহিত মন্ত্রের সন্ধ খ্যাপন করিতেছেন 7 সেই লক্ষ্য অনুসারেই তাস্তের অর্থ 

“অধ্যাহত হইয়াছে। আর সেই জন্যই মন্ত্রের অর্থ-বোধ দুরহ হইয়! উঠিয়াছে। মগুপটীকে 

বিঞ্ুরূপে এবং মগ্ুপ্রের বিভিন্ন অংশ বিষ্ণুর বিভিগ্ন অবয়বরূপে পরিকল্লিত। এইরূপ পরিকল্পনায় 
ভাষ্বকার মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ অধ্যাহাঁর করিয়াছেন, প্রথমেই তাহ! প্রদান করিয়াছি। 

ম্ত্রমূহের অন্তর্গত শ্িপ্ডে এবং “হ্যাঃ পদদ্বয় কথঞিৎ ছুর্বোধ্য। এ ছুই পদের উপমা 
ও তাৎপর্ধ্য বোধগম্য হইলেই মন্ত্রের প্র্থ সরপ ও "সহজবোধ্য হইকে। প্পণ্ডে+ পদের 
ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,--“হৃকণী ব! 5৪যন্ধিরূপে ॥ ওঠদ্য়ের উভয়পার্স্থিত সন্ধিবয়কে: 
এী শ্িপ্ডে” পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে+ দআানরা এ পদের সৃর্থ করিয়াছি-_লিখে ও 
“সংযোগয়িত্রে | মন্ত্রে আমাদের লক্ষ্য-_ জ্ঞান তক্তি ও-কর্ম | সন্ধিদ্ধয় যেমন ওঠদ্য়কে পরম্পর 

সম্মিলিত রাখে; তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি .কর্খ্কে ভগবানের ' সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। 

ইহা হইতে মন্ত্রে বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়'।' প্রথম_-£তোমরা আমার অনুঠিত কর্মের টা 
অবস্থিত হও অর্থাৎ আনার অনুষিত কর্ম জ্ঞান-ভক্তি বিমিশ্র হউক; এবং দ্বিতীয়--“আম 

কর্কে ভগবানের সহিত যুক্ত কর।” এই দ্বিবিধ ভাকই মন্ত্রের উচ্চ আদর্শ প্রকটন করে। 
ত্রয়োদশ-মন্থাস্তর্গত “স্থ্যঃ পদও পূর্বোক্তরূপ উচ্চভাব ব্যক্ত করিতেছে। “সেব্যতে অনয়া রজ্জ্যেতি 
স্যুঃ এই বাক্যে “স্থযঃ পদে ভাষ্যমতে রজ্জুকে বুঝাইতেছে। রজ্জু.বিভিন্ন ছুইটা বস্তকে গ্রন্থি 
দ্বারা একে আবদ্ধ করে । সে হিসাবে শস্থ্যঃঃ পদ বন্ধনসাধক। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে আবদ্ধ 

কর! যায়। ভক্তি মে হিসাবে ভগবানের বন্ধনসাধক বা ভক্ত-হৃদয়ে তাহার বন্ধনের 

হেতুভৃত। তগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,-নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে 

ন চ। মন্তক্তাঃ যত্র তিষটস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ তাই ভক্ত সাধক জোর করিয়া বলিতে 
পারেন,_হহস্তমুতক্ষিপ্য যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্তুতম! হৃদয়ৎ যদি নিধ্য।সি পৌরুষং গণয়ামি 
তে 0৮, তুমি দৈহিক বলের দ্বারা আমার হাঁত ছিনাইয়া চলিয়া গেলে; আমি শারীরিক 
বলে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, সত্য। তুমি সর্বশক্তিমান; দৈহিক বলে 
আমাকে পরাজিত করিবে»_-ইহা আশ্চর্যোর বিষয় নহে। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে বল আছে, 

আমি সেই ভক্তিবলে তোমাকে ধরিলাম। তুমি যদি আমার সেই শক্তিকে পরাজিত করিয়! 
চলিয়া যাইতে পার, তবেই তোমাকে পৌরুষসম্পন্ন বলিয়া মনে করিব» ভক্ত ভিন্ন, ভক্তির 
অলৌকিক শক্তি ভিন্ন, এমন জোরের কথা কি কেহ বলিতে পারে ?-_না, এমন দৃঢ়-বন্ধনে 

' ভগবানকে কেহ বাঁধিতে পারে? তাই আমরা হৃদয়ের অন্তনিহিত ভক্তিকে এ স্থযঃ” 

পদের লন্গ্যস্থল মনে করিয়া, উহার গগ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতৃভূতা” অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি । 
অন্যান্থ মন্ত্র সরল ও সহজবোব্য। নুতরাং তদ্বিষয়ে দ্বশেষ আলোচন! নিশ্রয়োজন। 

ভাষ্তে “ফেব” পদের “দৃঢ়গ্রস্থিঃ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। পুর্বে যখন “রজ্ছু'-বাচক পর 
আছে+ কাজেই “ব* পদের “দৃঢ়গ্রস্থিঃ অর্থ আমনন করিতেই হইবে। তত্তিন্ন সামগ্স্ত 
"রক্ষিত হয় না। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। ভক্তিরূপ বজ্জু দ্বারা যে বন্ধন 
সমাহিত হয়» তাহার 'অপেক্ষা দুঢ়তর বন্ধন আর কিছু হইতে পারে কি? সে. বন্ধন 



২ প্রপাঠক, ১৪ অন্বাক। ]  কৃষ্ণ-যজ্র্েদ-ময্ ॥ ডট 
যে “ফবঠ অর্থাৎ নিত্য-সত্য--অতি দৃঢ়তম । তক্কি শুদ্ধস্বরপ। শুত্বসত্ব 
একতম অংশ। তাই ভক্তি বা শুদ্ধনত্বকে আমর! নিত্যসত্যবূপ বলিব ব্যাথা! ॥ 
মন্ত্রের ভাব এই যে,__ন্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কর্ম. তগবানে যুক্ত হউক সেই 
কর্্মই মোক্ষহেতৃভূত--যাহার সহিত জ্ঞান ও তক্তির সমাবেশ থাকে ॥ ভত্তিতে ভগবান 
অধিগত হুন। সপ্ভাব--গুদ্ধসত্বই তদ্িষয়ে প্রধান 'সহাম্ব। সুতরাং মোক্ষেচ্ছু ব্যক্রির পক্ষে 

জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত করের অনুষ্ঠান এবং ভগবানে আত্মনিযজেজিত করা একান্ত আবশ্যক ॥ 
তাহাই তাহার গুতি-মুক্তির প্রধান সহায় । . * (৯*মষ্টক-_২ প্রপাঠক-_১৩ অনুবাক )) 

$ 
ঠাপ (টি ডা০০পথ 

' চতুর্দশঃ মন্ত্র | 

( প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীক়্ঃ প্রপাঠক: 1. চতুরিশোহমুবাকঃ | ) 

রি | | 
(১) কৃণুষ পাজঃ প্রসিতিং ন পৃর্থীং যাহি রাজেবামবা৬ ইভেন। 

] | | | 
তৃম্বীমন্থু প্রসিতিং ভ্রেণানোহস্তাদি বিধ্য রক্ষসম্তপিষ্ঠেঃ 

| | | | | 
(২) তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধুষত। শোশুচানঃ | 

| | | | | 
তপু৬ষ্যগ্নে জুহবা পতঙ্গানসন্দিতে। বি ম্বজ বিষগুক্কাঃ। 

₹* “11100 776 619 £006196 107 0159 1১07 01 ৬1917110) চ9 ৪,:9 019 

907)978 ০1 61)9 0009061) 91 ড191)1)0. 11000 ৮1৮ 61761088019 $01" 6179 

৮৮01 01 ৬ 191800, 111700 9৮ 0106 ঠিট0/ [88019010006 06 18100, 

[10 ৬9107) 61)0 1091000936. 1199 00] ৬1910170০1 | 

ইহাই হইল-_তাম্যান্থমোরিত ইংরেজী ন্ুবাদ। অনুবাদক “হ এবং “ফ্বঃ” পদদয়ে 
যথাক্রমে স্থচ (1858019) এবং দৃঢ়গ্রন্থি ( ঠা001) £98661090 77১০$) অর্থ স্বীকার 

করিয়াছেন। ইহা হইতেও একটা ভাব পাওয়া যায়। সুচী দ্বারা যেমন গ্রস্থিবন্ধন হয়, 
সব-ভাবে ভগবান তেমনি এই বিশ্বের বুনন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্ধ্য সপ্জাহিত করেন । 



৬৭ 9. এ '"যন্ছর্ষবেদ-সংহিতা [ পথম কাণ্ড, গ্রথম অক ॥ 

&... ৯1 | | 
3 প্রতি, স্পশে! বি হৃজ. তুর্ণিতমে! ভব! পায়ুর্বিবশো' অন্য অদনধঃ | 

কু নু ূ 
যে! নে! দূরে অঘশ৮সঃ' যো -অস্ত্যঘ্নে মাকিঙ্ে ব্যথিরা দধ্যাঁৎ। 

| চর 
(8) উদগে তিষঠ প্রত্যা তনুঙ্ক ন্যমিত্রাঞ ওষতাত্তিগরহেতে । 

| ইস ক কু | 
যো! নে। অরাতি৬. সমিধান চক্রে. শীচা তং তং ধরক্ষ্যতসং ন শুম্। 

| | | 
(৫) উর্ধে! তব এ ি্াধসমদাবি দৈব্যান্তগ্নে | 

এ | 
অব ছি হি যাতুজনাং জামদানি প্র এ প। 

| 
(৬) রি জানাতি স্থমতিং বি ্ ঈবতে ্রহ্মণে হট 

খু থর পরা গার ধার 

| 
হী হলানি রায়ে ছানার বি ছুরে! অভি ৫ 

* | 

(৭) সেদগ্নে অস্ত হ্ভগঃ সুদানুর্বস্্। মা হবি য উক্ধৈঃ ॥ 

পি ্ চিএ ছুরোগে ৮৮৮ দিন! হস 

| | 
(৮) র্জামি তে স্থমতিং ঘোয়্বরধাক্সং তে বাঝাতা৷ জরতাম্ ইয়ং গীঃ। 

ধা নি: রর জি ধারয়েরনু দ্যুন্। 



ই প্রর্সিক, ১৪ জগুবাক । ] কৃষঃ-যজুর্কেদ মনত । উ৭৪ 
ঠা 

স্তাদ্দীদিবা* সমগগু দূযুন। 
1 : 

(৯) ইহ ত্বা ভূর্ম্যা চরেছুপ তন্দে 

| ূ 8৮ পু. 
. জ্রীড়ন্তন্বা হ্মনসঃ সপেমাভি ছ্যন্দা তশ্থিবাঞসো জনানাম্ । 

|. 83 
(১০) যন্তবা স্বশ্থঃ স্রহিরণ্যো অগ্ন *উপযাতি বন্থমতা রথেন। 

| ক ১৮: 1.1 | 
তস্য ভ্রাতা ভবসি তিম্ত সখ! -যস্ত আতিথ্যমানুষগ জুজোষৎ। 

| |. | | | 
(১১) মহো! রুজামি ' বন্ধুতা - ঘচোভিভ্তম্মা পিতৃর্গোতমাদনিয়ায় | 

ত্বং নো অন্ত বচসশ্চিকিদ্ধি ' হোতর্ধবিষ্ঠ স্ুক্রতো দমূনাঃ | 

ূ | | | 
(১২) অন্বগ্রজস্তরণয়ঃ স্থুশেবা অতন্দ্রাসোহ্বৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ 

| | | 
তে পায়বঃ সধিয়ঞ্জো নিষগ্যাগ্নে তব নঃ পাল্তমূর | 

(১৩) যে পাঁয়বো৷ মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্ান্তে! অন্ধং চুরিতাদরক্ষনৃ। 

| | | | 
ররক্ষ তান্ত্স্থরুতো। বিষ্ববেদ1|! দিপ্নস্ত ইদ্দ্রিপবো না হ দেডুঃ। 

(১৪) ত্বয়৷ বয় সংশ্াস্ৌতীস্তব প্রণীত্য্থাম বাঁজান্। 

| | 
উভা শসা সূদয় সত্যতাতেহমুষুয়া কৃণুহাহরয়াণ। 



ক্৬৭২ 4 হত্বেবিদ-সংহিতাঁ। | প্রথম কাণ্ড, প্রথম অটক। 

হা | | 
ছু») এয়া তে. অয়ে সমিধা.. বিধেম প্রতি স্তোম৬ শহ্যমানং গৃভায়। 

পিএ 

১ 8 সরু 
দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্ন্মান্, দ্রমহো। নিদো মিত্রমহো অবনথীৎ | 

| |... 71 | । 
(১৬) রক্ষোহণং বাজিনম! জিনর্দ্ি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শরম । 

| | [ . [ | | 
শিশানে। অগ্রিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ 'স'নে। দিবা স রিষঃ পাতু ' নক্তমৃ। 

1 | | 
(১৭) বি জ্যোতিষ! বৃহত। ভাত্যগ্রিরাবিব্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্ব! ৷ 

ও | | | 
প্রাদেবীন্মীয়া; সহতে ছুরেবাঃ শিশীতে শুঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে। 

| | | | | 
(১৮) উত স্বানাসে। দিবি যত্তগ্নেস্তিগ্ায়ুধা রক্ষসে হস্তব। উ। 

| | | | 
মদে চিদস্ত প্র রুজন্তি ভাম। ন বরস্তে পরিবাধে। অদেবীঃ ॥ ১৪ ॥ 

| | | | | 
(আপ উনন্তাকৃত্যে দৈবীমিয়ং বন্ধ্যস্তত শুনা সোমমুদায়ুষ! প্র 

| | | ূ 
চ্যবন্বাগ্রেরাতিথ্যম৬ শুর শুর্বিভ্তায়নী মেহসি 

| | 
যুগ্ততে কৃণু পাজশ্চতুর্দশ ॥ ১৪ ॥ ) 

চে 

কী ০ 
০ 



৭ পাঠক, ১৪ অহ্বাক |]  কৃষ৮যজুর্বদ-মূজ ৫ ৯. 

অথ গদগাঠ: 1.) - 
চে 1 | 

(১ ক্বগুঘ। পা: প্রসিতিষিতি র-পিভি। ন।. যাহি। যাবা $. ৃ 
1 

৪ | | 1 
ইব। মবানিভাম--ান। ইভেন। ৃ্ী। অসবিতি। প্রনিতিমিতি 

| | - | ূ 
প্র-সিতিম্ * জণাশঃ | অন্তা |. অসি বিধ্য। রক্ষসঃ। তপিষ্টেঃ। 

| 1. ৭ "1 | 
(১) তৃব। ভ্রমাসঃ। আশ্তয়া। পতস্তি। অগ্থিতি। প্শ। তা । শোশুচানঃ। 

| | | 
তপু ষি। অগ্নে। ুহবা। পতঙগান্। অসন্দিত ইত্যসং-_দিতঃ | 

[ | 
বাতি । শ্বজ। বিঘকৃ। সা 

া | | | | | 
(৩) প্রতীতি। স্পশঃ। কীতি। স্থঙ্গ। ভুরি ইডি তুর্ণি-তমঃ। ডব। পায়ুঃ। 

ূ | 
বিশঃ। অন্তাঃ। অদন্ধঃ | যঃ। নঃ। মুর। জবণ৮, রা হনাধ্জ্গালির। 

| | [ | 
যঃ। অস্থি । অগ্নে। মাকিঃ। তে। ব্যথিং। এতি। দধর্ষীত। 

| | | | ঠি* 
€৪) উদ্দিতি। অগ্রে। তিষ্ঠ। প্রতি । এতি। তন্ুঘ। নীতি। টানা 

| ]. | ] 
শধতাৎ। তিগ্মহেত ইতি তিগ্ব-হেতে। যঃ। নঃ। অবাতিম্। সমিধানেতি 

আহাহিউিসেটি গর গুহ & “৮ ওরা গর প্রতি গা ০০ 

| 
সম্- ইধান। চক্ষে। নীচা। তম্। ধক্ষি। অতসম্। ন। গুফদ্। 

পচ খা খু পহ ০৫টি হা ও» 

টিনিগিসনী ৫ 



৬৭৪. ।. *. * *্যঙ্গু্রবেদ-সংহিতা । [প্রথম কা, প্রথম অষ্টক। 

ৰা | 
) উর্ধঃ। শব": গ্রতীতি। বিধ্য। অবীতি। অ অন্মৎ আবিঃ । কৃণুষ। 
+*০০ গর তু ৪ প্র হে তি জের, 

] | 
ধব্যানি। অগ্নে। াডি। হিরা। তুহি। যাতুজনাম্।" চাটি 

1 | | | 
অামিম॥ প্রেতি। মৃণীহি। শক্রন্। ., 

|; | 
€(৬) সঃ। তৈ। জানাতি। স্মতিমিতি হ-তিযু। যবিষ্ক। যঃ। ঈবতে। 

| | | | 
শ্র্গণে। গাতুম্। এরৎ। বিশ্বানি। ক দিনানীতি 57 রায় | 

া | | ] 
ছাক্সানি। অর্ধযঃ। বীতি। ছুরঃ| অভীতি। গ্যৌৎ। 

| | | | 
€৭) সঃ। ইৎ। অগ়ে। অন্ত । সুভগ ইতি স্ু--ভগঃ। ঈদা্ুরিতি সু-দানুঃ। 

| | | 
যঃ। ত্বা। নিত্যেন। হবিষা। যঃ। উক্ৃথৈঃ। পিগ্রীফতি। স্বে। 

| ] 
আমুধি। ছুরোণ ইতি ছুঃ--ওনে। বিশ্বা। ইৎ। অন্মৈ। 

অদ্দিনেতি স্ব-দিনা। সা। অসৎ। ইস্টিঃ। 

| | | | 
(৮) অঙ্চামি। তে। সুমতিমিতি স্--মতিম্। ঘোৌষধি। অর্ধাক। সমিতি। 

| | | 
তে। বাবাতা। অরতাগ্। ইমম্। গীঃ। বা ইতি স্ু---অশ্বাঃ| ্। সুরথ 

| | | | 
ইতি। স্থ--রথাঃ। মর্জয়েম। অন্মৈ ইতি। ্ষবাণি। ধারয়েঃ। অন্বিতি। দৃ[ন্। 



২ প্রপাঠক, ১৪ অনযাক । ] কফ-বনূষেদ-ন্ ॥" ... 

| "| 1. 
চি! ্বা। ভূরি। এতি। চযেখ। বা তি। মন লাধাবস্িি- 

রঙ ₹ টে « %) 

| ূ | | | | 
দোযা-__ব্তঃ1. দীদিবা৬পম্। অন্িতি। দৃন। ভীড়ন্তঃ। ত্বা। লুদনস ইতি, 

| তি | | 
মু মন্সঃ।. সপেম। অভীতি। হ্যা | ত্স্থিবা৬সঃ। জনানাম্। 

|. | 
(১০) যঃ। থা ই সু _অস্বঃ। হিরিগয ইতি হ--ছিরলাঃ। অগ্নে। 

| | | 1.1 
সী টি বঙগমতেতি বন্গ-_মতা। রথেন। তন্ত। ত্রাতা। তবদি / 

| | | 
তম্ত। সখা। যঃ। তে। আতিথ্যম্। আগ্ষক্। ভ্ুঞ্জোষৎ। 

: | | | 
(১১) মহঃ। রুজামি। বদ্ধুতা। বচোভিরিতি বচঃ--ভিঃ। তৎ। মা। পিতুঃ।, 

| | | | 
গোতমাৎ। অস্থিতি। ই ত্বম। নঃ। অন্ত। বচসঃ। চিকিদ্ধি। হোতঃ।. 

| | 
যবিষ্ট। সুক্রতো ইতি স্ু-_ক্রতো। দমুনাঃ। 

| | | | |. 
(১২) অন্বপ্রজ ইত্যন্বপ্র-জঃ। তরণয়ঃ॥ স্ুশেব! ইতি সৃ--শেবাঃ। অতন্্রামঃ। 

| | | ৃ | ] 
॥ অশ্রম্ষ্ঠাঃ। তে। পারব: | সধ্রিযধচঃ | নিষগ্ছেতি শি-স্। : অগ্নে। 

| 
হি অমুর । * 

| | 
(১৩) যে। পারবঃ| মাঁমতেয়ম্। তে। অগ্নে। গত্স্তঃ। অন্ধমূ। ছুরিতার্দিতি, 
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1158 |. | 
টতাৎ। অরক্ষন্। রক, তান্। বিন স্থ-কৃতঃ। নু 

| 

বিশ্ব-বেদাঃ। দিপ্স্তঃ।, ইৎ। রিপবঃ| ন। হ। দেভু$ঞ& .. 

| | | | | 
(১৪) তয়া। বয়ম। সন্ত ইতি সন্ত ত্বাতাঃ। তব), »প্রণীতীরতি 

চি জি কিউ ১০০০০ 
৬ 

| | | 
প্র-নীতী।' অগ্তাম। বাজান্। ০ শুভ হৃদয় । সত্যতাত ইতি, 

$ রর ৃ 
সত্য--তাতে। অনা কৃণুহি |. অত্থয়াণ। 

০১০৫ ও হিট ধট হা ১ গরটি এ 

5৩ | 

(১৫) অয়া। তে। অগ্নে। সমিধেতি সম-_ইধা। বিধেম। প্রতীতি। স্তোমম্।; 
শর ্ ঝরা ব্যাজ পু যাই 

| | .. ক | 
গান গৃভায়। দহ। হি? রক্ষলঃ। পাহি। রানি দ্রুহঃ | 

| 
নিদঃ | মিঅরমহ ইতি. নি ৷ অবস্তাৎ। 

| | | ৃ 

রি রক্ষোহণমিতি রক্ষঃ-হনম্। বাজিনম্। এতি। জিঘর্শি। মিত্রম 

| ] | | | ূ | 
রথ । উপেতি। যামি। শর্ম। শিশানঃ।| অগ্নিঃ। ক্রতুভিরিতি। 

ৰ |. 
ক্রত্ব_ভিঃ। সমিদ্ধ ইতি সম্বইদ্ধঃ| সঃ। নঃ। দিবা ।: 

পাও জরারারহা গাজিত -৮ ০০ 

সঃ। রিষঃ। পাতু। .নক্তম্। 
ছাট ৮ 

| | ] 
(১৭) বীতি। জ্যোতিষা। বৃহতা। ভাতি। অগ্িঃ। আবিঃ। বিশ্বানি ৮ 

রি 
গজ ও পরে মতি (০ 
চি ০ (এটি সপ ০ পরেছি 



০ টগর 

] $. রর 
ককগুতে। খেত নহি প্রেতি। অন মায়া: ॥ বতেচ রণ 
বাছা ৪ আছ ঝর খা "১ ঞ্ 

| | | 1 | 
ইতি ছুঃ-$এবাঃ। শ্িশীতে। শুষে ইতি। রক্ষদে। বিনিক্ষ ইতি বি-নিক্ষে ৮ 

] | 1 ৰ 
৮ উত। ্বানাসঃ | দিবি। ন্ত। অগবঃ। পণ ইতি তিগ-আহুহা: 

গা ও ্ বারা ৬ 

পট 

্ | 

রক্ষসে। হজ্তবৈ। উ((.মদে। চিৎ। অন্ত। প্রেতি। রুজস্তি। 
জজ « গর পচ জঝ * গু * ভাটি 

]। 

- | | | 
তামাঃ। ন। বরস্তে।-পরিবাধ ইতি পরি-_বাধঃ।. আর্দেবীঃ ॥ ১৪.॥ 

রি 

মর্মীনূসারিণী-ব্যাখ্য | 

১। ণঅগ্নে” (প্রজ্ঞানাধার হে শুদ্ধলত্ব অথবা ভগবন্ 1) ত্বং *প্রসিতিংন রী € মৃগযু$ 

বথা পক্ষিগ্রহণার্থং অথবা মুগবন্নায় বনগহনেষু প্রসিতিং জালং প্রসারয়তি তত্ব ত্বমপি অজ্ঞান” 

তমসাচ্ছন্নে মম অরপ্যবৎহৃদয়ে রিপুশব্রণাং বিনাশায় ইতি তাৎপর্য £) 'পাজং” ( জ্ঞানরশ্ায়ঃ, 
মহাস্তি তেঞজাংসি বা ইত্যর্থঃ) “কৃণুধ' (কুরুত্ঘ, বিস্তারয় বিচ্ছুরয় বা মম. অজ্ঞানতমসাচ্ছ্পে; 

হি ইতি ভাঁবঃ)। অপিচ, অমবান”"রাজেব/ ( অমাতৈ)ঃ সেনান্তৈত বা পরিবুতঃ অথবা! শত্র- 
সম্তাপকঃ ইত্যর্থঃ রাজা ইব, অথবা. রাজা যথা সেনাপরিরৃতঃ সন) “ইভেন” (গজেন-+ 

প্রভৃতবলেন সৃহ ইড্যর্থঃ পরবলং প্রতি গচ্ছতি অথবা শত্রন্ প্রতি ধাবতি তদ্বৎ ) ত্বদপি জ্ঞান- 
তক্তিসহযুতৈঃ তেজঃসজ্বর্ূপৈঃ অনাত্যৈঃ যুক্তঃ সন্ “যাহি' (শক্রন্ হস্তং গচ্ছ ইতি ভাবঃ)॥ 
তথা ত্বং “তৃঘীং ( ক্ষিপ্রগামিনীং) “প্রসিতিং (প্রক্ষ্টাং সেনাং--জ্ঞানতক্তযদিরূপাং ইতি 

ভাবঃ ), “অনুদ্রনানঃঃ ( অন্ুগচ্ছন্) “অস্তা' (শক্রনাং নাশকঃ), “অসি” (ভব ইতি ভাবঃ)॥ 

অপিচ, ছে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! “পিঠে ( সম্ভাপজনকৈঃ তেজোভিঃ ইতি ভাঘঃ ), “রক্ষসঃ 

(রক্ষসান্, সর্বান্ শত্রন্-_বহিরস্তঃস্বরূপান্ ইতি ভাবঃ), “বিধ্য” (বিতাড়য় )। মন্ত্োইং 
প্রার্থনামূলকঃ। অত্র জ্ঞানজ্যোতিষ! অন্তঃশকনাশায় প্রার্থনা বিশ্ঞতে ॥ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ__ 

হে ভগবন্! মাং প্রজ্ঞানসম্পন্নং কুরু ; জ্ঞানধনদানেন বহিরস্তঃ শত্রন্ নীশয় পরমার্থং চ দেহি।' 
২। প্রজ্ঞানন্বরপ হে শুদ্ধসব বা ভগবন্! “তব” ( ভবৎনন্বন্ধী ) 'ভ্রমাস£” ( সর্বত৯ 

গচ্চন্তঃ ) আশুয়” (শীপ্রগতন্নঃ রশায়ং ইত্যর্থঃ) পতস্তি” ( প্রসরন্তি-_সাধকানাং হৃদি ইতি: 
ভাবঃ)) অতঃ “শোশুচানঠ ( দীপ্যমানঃ ত্বং ) তুষতা+ ( শক্রধর্ষকেন তেজঃসজ্দেন ইত্যর্থ) ) 

“অনু” ( অনুক্রমেণ ) 'ম্পৃশ” (শত্রন্ দহ, নাশর ইত্যর্থ) ); পিচ, “অগ্নে” (প্রজ্ঞানন্বরূপ ছে 
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সগবন! )/অসনদিত৮: (শক্তি অ্ীভিভাব্যঃ ) ত্বং 'ভুহ্বা” ( অ্মাকং প্রদত্বেন তক্তিরূপেপ 
ছইবিষা সং অবিচ্ছিন্ন তৃত্ব! ইতি -ভাবঃ ) 'তপুংবি” ( শত্রসস্তাপকান্ ) “পতঙ্গান' (পতনশীলান্__ 

“ আত্বৌকর্ষনাধনদীলানাং- জনানাং হৃদি ইতি তাবঃ) 'উক্কাঃ” ( জালারূপাণি তেজীংসি:ইতি, 
. ভাবঃ ) “বিখক্+ ( সর্বতোভাবেন ) “বিস্জ” (প্রসারয়, উৎপাদয়-_-অন্মাকং হৃদি ইতি ভাৰঃ)। 

মন্ত্র্ত প্রথমভাগে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপিতঃ | ভাবার্থ:--আত্বোৎকর্ষসম্পন্নং হদয়ং হি জ্ঞানজ্যোতিষাং 

আধারং। দ্বিতীয়ে তু প্রার্থনা সংস্চিতা।  *প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-_হে ভগবন্] শত্রোরুপদ্রবেন 

অহং আত্মবিস্বতঃ॥ কৃপয় মগ্নি শক্রসস্তাপকং জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরয় তেন চ.মা$উদ্ধারয়। 
৩। 'অগ্নে্ (প্রজ্ঞানস্বরূপ ছে ভগবন্!) ত্বং “তৃর্ণিতিম ( সর্কত্রত্বরিতগমনশীলাঃ ) তং 

এ্পণঃ, (শরুনাশকান্ তব রশ্ময়ঃ ইতি ভাবঃ) “বিস্থজ ( বিশেষেণ বিস্তারয়--অন্মাকং 

সত্যানৃতবিবেকার্থং ইতি ভাঁবঃ)7) অপিচ. “আদন্ধ% «€ কেনাপ্যহিংসিতঃ, শত্রণাং ধর্ষকঃ 
ইতার্থঃ) ত্বং “অন্তাঃ, (ভবতাং শরণাগতস্ত মম ইতি ভাবঃ ) “বিশঃ” ( বিশ্বহিতমাধিকায়াঃ 
শক্তেঃ ইত্যর্থঃ ) “পাযু$ (পালকঃ ভব ইতি যাবৎ )। “অগ্নে্ট (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন !) “নঃ” 
( অন্মাকং) পুরে" ( হদয়াৎ বহিঃগ্রদেশে ) “য৮ (প্রলোভনাধিরূপঃ বঃ প্রসিদ্ধঃ) “অঘশংসঃ” 

( পাপরূপঃ শক্রঃ ) বিস্ততে তথা “অস্তি' (স্ৃস্তিকে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) “য£ ( কামক্রোধরূপঃ 
যঃ প্রসিদ্ধ: অস্তঃশক্রঃ তিষ্ঠতে ইতি যাবৎ) তছ্ভয়বিধস্ত শত্রেঃ পালকো ভব ইতি যাবৎ । 
কিঞ্চ “তবে (ভবতাং শরণাপন্নান্ অশ্মান্ ইতি ভাবঃ) “মাকি£ (ন কশ্চিদপি ) “ব্যথিঃ, 
(সন্তাবাবরোধকঃ শঞ্রঃ ) “আ৷ দধবীঁ (পরিভবং ম! করোতু, সৎসন্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ মা করোতু 
ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহমমপি প্রার্থনামূলকঃ | জ্ঞানজ্যোতিয! শক্রনাশায় প্রার্থন! অত্র বর্ততে। 
অয়ং ভাবঃ _হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্ম/কং বহিরস্তঃশত্রন্ বিনাশং যাতু। 

৪। “তিগ্মহেতে' ( তীক্ষতেজঃসম্পন্নঃ, অমিততেজঃ ইত্যর্থঃ ) “অগ্নে” (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে 

তগবন্!) উত্তিষ্' ( উদ্বুদ্ধঃ ভব, 'হৃদি জাগরুকঃ ভব ইতি ভাবঃ)? কিঞ্চ প্রতি, ( শব্রন্ 

প্রতি ইত্যর্থ: ) “আতন্ুুঘ* (তব জালাসঙ্ঘং, শক্রনাশকানি তেজাংসি ইতি যাবৎ বিস্তারয় 
ইত্যর্থ; )। অপিচ, তৈঃ তেঞজসজ্বৈঃ “অমিত্রান্ ( বহিরস্তঃশত্রন্ ইতি ভাবঃ ) "নি ( নিতরাং__ 

নিঃশেষেণ ইত্যর্থঃ) “ওততাথ (দহ)। “সমিধান” (সমিদ্তিঃ জ্ঞানতক্তিরূপাতিঃ দীপ্ামান্ 
প্রজ্ঞানর্থরূপ হে ভগবন 1) “য (যঃ শক্রঃ) “নঠ (অস্মাকং) “অরাতি” (দানপ্রতিবন্ধং, 

সন্তাবাবরোধং ইতার্থঃ ) চক্রে (করোতি, সাধস্বতি ) তং (তং শক্রুং ) 'অতসং ন শুধং 

( অগ্নিঃ যথা শুক্ধং অনার্ডং কাঠঠং নিঃশেষেণ দহতি তদ্বৎ) 'নীচা” (স্ঘগভূতং, নিঃশেষেণ 
ইতি ভাবঃ ) ক্ষ” (দহ)। মন্ত্রোয়ং- প্রার্থনামূলকঃ | অয়ং ভাবঃ-_হে ভগবন্! অন্মাকং 

সম্ভীবাবরোধকান্ শত্রন্ নীশয় জ্ঞানজ্যোতিষ! সত্তাবেন চ অন্মাকং প্রবর্ধয় ইতি প্রার্থনা । 
৫। “অগ্নে' (প্রজ্ঞানম্বরপ হে ভগবন্! ত্বং উধ্বে ভব” (প্রবুদ্ধে। ভব, শক্রনাশায় হাদি 

গ্র্দীপিত: ভব ইতি ভাবঃ )7 অপিচ, “অন্মং ( অন্মতঃ, অশ্মৎ সকাশাৎ হ্ৃদয়াৎ বা ইতি ভাঁবঃ) 
'অধধি (অধিকান, সর্বান্ শক্সন্ ইত্যর্থঃ ) প্রতিবিধ্/ (প্রত্যেকং বিতাড়য় )) কিঞ্চ 'দৈব্যানি, 

( দেবসবন্ধিনী প্রজানানি তোদাংসি বা) “আবিষ্কণুঘ* ( আবিষ্ধুরু, সংজনয় অপ্মাকং হৃদি 
ইতি ভাবঃ)। তদনস্তরং 'যাতুজ নাং (যাতুধনানাং, বহ্রস্তঃশত্রণাং ইতি ভাবঃ ) “স্থির”. 



২ প্রগাঠক, ১৪ অথাক।]  ফ-বজূরবেধদ-সন্র উদ 
(স্থিরানি সন্ধানানি বীর্ধ্যানি বা ইত্যর্থঃ) 'অবতনুহি” (কষ্মতাঁমি কুরু, নাশ নাশ ইউ$)। তথা 
'জাদিমজামিং?. (বিজিতং তথা অবিজিতং-সর্বান্) . "শন, ( বহিরনঃণজন্, 
'প্রমূণীহি ( প্রকর্ষেণ অপজহি )। সর্বশক্রনাশার অত্র প্রার্থনা! বিদ্তে। আর্ঘনায়াং তাহঃ-" 

হে তগবন্! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রন্ নাশরিদ্ব। ন্মান্ পরমধনং প্রদেছি। | 
৬। “্ৰবিষ্” ( যুবতম, চিরনবীন ইতি ভাবঃ, বা--দেবেধু হবীংবি মিশ্রয়িতৃতম ) “অগ্টে” 

€ গ্রজ্ঞানাধার হে, ভগবন্1) “ব৮ ( বঃ পুমান্) “ঈবতে' (বিশ্বহিতসাধমার উদ্বুদ্ধানাং 
শরণাগতানাং হৃদি গমনবতে ) ত্রন্মণে' ( পরর্রদ্ধঞ্জে তুভ্যং ইতার্থঃ ) "গাতুং ( স্তোত্রং ) 'খরৎ, 
(প্রেরয়তি, তঙ্গবন্মাহাত্মাং পরিবীর্ত়তি ইন্দি ভাবঃ) 'ন:' (পুজান্) “তে” (তব, তবতাং 
সন্বন্ধি ) “ম্মতিং' (কল্যাণকরীং অন্ুগ্রহাত্সিকাং বুদ্ধিংং যদ্বা--তবতাং অনুগ্রহং ইত্যর্থ;) 

'জানাতি” (লভতে ইত্যর্থঃ)); ভবনপি “অশ্মৈ' ( অর্চনাপরায়ণে, প্রার্থনাকারিণে ইত্যর্থ; ) 
“বিশ্বানি' ( সর্বাণি ) “ছুদিলানি' ( অভ্াদয়কারণানি মঙলানি ) প্রযচ্ছসি ; অপিচ সঃ “অর্থঃ 

( সৌভাগাশীলঃ সংকশ্মানুষ্ঠাতা পুস্কান্) ভবতাং অনুগ্রহেণ “রাঃ” (পরমধনং ) তথা “ছুমানি, 
€ গ্োতমানানি ইহুলৌকিকপারলৌকিককল্যাণানি ইত্যর্থ; ) লভতে ইতি শেষঃ। অপিচ, 
তৰ শরণাগতঃ অর্চনাকারী “ছরঃ (গৃহানু পরমাশ্রয়ং ) “অভি, (অতিলক্ষ্য ) “বিস্তৌৎঃ 

( বিশেষেণ স্তোততে )। নিত্যসত্যমূলকঃ 'অয়ং মন্ত্র । ভগবৎপরাম্নণান্ জনান প্রতি ভগবতঃ 
করুণ৷ শ্বতঃসঞ্চরতি। এ্ীকাগ্রেণ ভগবদারাধনেন নরাঃ পরমমঙ্গলং লভস্তে। ততঃ একৈক- 

শরণ্যেন ভগবৎপুজনায় অত্র সন্থল্প: স্তোততে ইতি ভাবঃ। 
৭। “অগ্নে (অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ ! ) “যঃ ( ষঃ পুমান্, শরণাগতঃ জনঃ ইতার্থ; ) 

“নিতোন, ( নিত্যকালং ) “হবিষা+ ( ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুদৃতেন জ্ঞানতক্তিরূপেণ হুবিষা ইতি ভাবঠ) 
তথা “উক্তৈঃ (জ্ঞানভক্তিসমহ্থিতৈঃ স্তোত্রৈঃ ) “তব” (ত্বাং) “পিগ্রীফতি' (গ্রীণয়তি ) “সঃ 
ই (সঃ এব শরণাগতঃ জনঃ ) “ম্থভগঃ” ( শোভনধনেন পরমধনেন বা ইত্যর্থঃ সৌভাগ্যবান ) 
অপিচ “ম্থদান্থ' ( শোভনদানযুক্তঃ) “অন্ত (ভবতু, ভবতি বা ইতি ভাবঃ)। অপিচ, সঃ 
ভাগাবান “মে (স্বকীয়েন) আফুংষি' ( সৎকর্শশীলেন জীবনেন ) “ছরোণে, (শতোরুপদ্ররহিতে 

পরমপদি ইতি ভাবঃ) “অস্ত' ( ভবতু, তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ ত্বং 'অশ্মৈ' ( সৎকর্শশীলায় 

শরণাগতায় জনায় ইতি ভাবঃ ) “বিশ্বা” (বিশ্বানি সর্বাণি ) “ইৎ' (ধনানি---পরমার্মরপাণি 

ইত্যর্থঃ) তথা “ম্দিন/ (শোভনানি দিনানি, অভ্যুদয়কারণানি কল্যাণা'নি ব| ) সাখয়লি। 
কিঞ্চ তবান্ুগ্রছেণ “অন্ত ( সৎকর্সাধনরতন্য তন্ত জনন্ত) “ইষ্ট ( অন্ুষ্ঠানং, সৎকর্ম) 
“অসৎ (ফলসাধনসমর্থং, কর্ফলগ্রন্থং ভবতি ইতি ভাবঃ)। মস্ত্রোধয়ং সঙ্বর্সমূলকঃ 
নিত্যসতাজ্ঞাপকশ্চ। অয়ং ভাবঃ--হে ভগবন্! ভবতাং অন্ুগ্রহেণ অশ্মান্থ স্থমতিঃ উপজায়তু, 

সপ্তাবাদয়ঃ সপ্জায়স্ত। তব প্রভাবেন সুমতিং সত্তাবঞ্চ লব) বয়ং ত্বয্নি আত্মসমর্পণায় যথ! 
সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেহি ইতি প্রার্থনা । 

৮। “অগ্ধে (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্ 1) অহং “তে? ( তবসব্বন্ধী) “সুমতিং (শোতনাং 

অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং_-অস্কুগ্রহং ইতি ভাবঃ) “অচ্চামি' (পুজরামি, যাচামি ইতি যাবৎ)। 
বাবাতা” ( পুনঃপুনঃ ত্বাং প্রতি গচ্ছতী, বথা-ভবতাং উদ্দেশ্তে সদৈব অনুষ্ঠিতা ইত্যর্ঘঃ) 



এ নল তর বাক ইতি ভাবঃ) “ঘোফি' (ভবভাং মাহাত্ম্য 

উিমুখীং ভুত্বা ) “তে” (ত্বাং) “সংজরতাং ( সম্যক্প্রকারেণ 

৫4 ০৯- 'বিহাঁয় রে রঃ গচ্ছতু ইতি ভাব্ঃ)) তেন বং ন্বস্বাঠ ( জ্ঞানহ্ক্তিরূপাঃ 

জা “কুরধী (সংকর্ধরপরথসমবিতাঃ সম্তঃ ) “তা, দ্থাং) গম্জযেম? ( অলককুধ্যাম, 
পরিচরেম-তযি সংনতত্তচিত্তাঃ ভবেম ইতি- ভাবঃ)। ত্বমপি “অনুহ্যন্ (নিত্যকালং ) “অ্ে? 

€ অস্মান্থ ) কক্ষত্রাণি” (বীর্যাণি, কর্খসকমর্থানি ইতি ভাবঃ) “নিধারয় (নিধেহি, সংরক্ষ 
ইতি ভাবঃ)। বঙ্তরো্রং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং কর্ম ভগবস্মাহাত্মাপ্রকাশকং ভব) 
অপিচ, জ্ঞানতকিনহ্যুতেন কর্মবূপরথেন হা তগবস্তং বোছুং শরোমি তৎসামর্থাং প্রার্থর়ামি 

ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। 
৯। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! “ইহ” দয়া কে কর্মণি, যদ্ধা -_-ইহলোকে ইতার্থ;) 

ষয়ং পুরুষঃ বা “দেকাবন্তঃ (রাত্রাবহনি চ নিত্যকালং অথবা! অন্ঞানতমসঃ নিবারকং ইতি 
ভাবঃ ) “দীদিবাংসং ( দীপামানং) “তা €ত্বাং) “অনুষ্ঠান (অনুবিনং, সর্বক্ষণং ইত্যর্থঃ ) 
"আন, (স্বনিমিত্ং, আত্মোৎকর্ষসাধন।য় ইতি ভাবঃ ) “ভূরি ( প্রভৃতপরিমাণেন, ভূয়িষ্ঠং যথা 
ভবতি তথা ) “উপাচরেখ ( পরিচরেষ, পরিচরতি। অর্চয়াম বা ইতি তাবঃ)। ত্বতপ্রসাদাৎ 

“জনালাং (বিশ্বেগাং সর্কেষাং মধ্যে ইত্যর্থ:) দুয়া (ছ্যমানি, মম কর্ম্মফলরূপাঁণাং পরমার্থ- 
্বরূপাণাং ধনানাং ইতি ভাবঃ পরিবৃদধযর্থং, যদা-_তেষু ভগবন্মাহাত্ম্যবিজ্ঞাপনায় ইত্যর্থঃ) 
“ব্রীড়স্তঃ (পরষানন্দলাতেন ভ্বষ্টমনাঃ ) “ম্ুমনসঃঃ (সত্তাবাদিভিঃ শোভনমনস্কাঃ ) অপিচ 

'তস্থিবাংসত (আত্মোৎকর্ষেণ স্থিতপ্রজ্ঞাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং "ত্বাঁ (ত্বাং) “সপেম” (পরি- 

চরেম )। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্বল্পজ্ঞাপকশ্চ। আত্মোৎকর্ষপাধনশীলঃ জনঃ ভগবৎ- 

পুজনায় সমর্থঃ ভবতি । অতএব সঙ্থল্পঃ__সন্তাবসমন্বিতঃ আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সন্ অহং যথা ভগব ৎ- 
পুজনায় সমর্থঃ ভবামি তথা করবাণি ইতি ভাবঃ। 

১০। “অগ্পে (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) “যঃ, (যঃ পুমান্) “ন্বশ্বঃ; ( জ্ঞানতক্তী- 
ন্নূপেণ অশ্বেন যুক্তঃ সন্) তথা “মুহিরণ্যঃ, (রে আকাঙজ্ষণীয়েন পরমধনোপেতেন ) 

€বস্থুমতা? ( সপ্ভাবসমন্থিতেন ) “রথেন? ( কর্মরূপেণ রথেন যুক্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) ত্বাং “উপযাতি 
€ অর্চন্ায় একাগ্রেণ তব শরণাগতঃ ভবতি ) ত্বং “তস্ত” (তম্ত জনম্ত ) "ভ্রাতা ( পরিত্রাত। 

রক্ষকঃ বা _সর্বছুরিতেভাঃ ইত্যার্থঃ ) “ভবসি” (অসি ইতি ভাবঃ)) অতঃ প্রার্থনা--শরণাগতং 

মাং পাপভয়াৎ পরিত্রান্নস্ব। ভাবার্থ৮__পরাৎপরবুদ্ধা যঃ ত্বাং সমুপাসতে সঃ খলু তব সন্নিহিতঃ 
এব। অপিচ, “যঠ (যঃং জনঃ) “তে? ( তব ) “আতিথ্যং ( অতিিযোগ্যং অচ্চনং ) “আন্্ষক্” 

( অনুক্রমেণ, প্রতিদিনং নিত্যকলং ইত্যর্থঃ । 'জুজোষৎ (গ্রীতিতক্তিসমন্থিতেন অন্তঃকরণেন 
করোতি ইত্যর্থঃ) ত্বং 'তন্ত' (শরণাগতন্ত জনন্ত ) “সথা+ (সথিবৎ মিত্রভৃতঃ, কর্্মফলপ্রবাত। 
বা ইত্যর্থ: ) ভবসি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অক্রং মন্ত্র: | যঃ জনঃ নিত্যকালং ভগ্বদগ্ু- 
ধ্যানং করোতি সঃ এব ভগবদনুতহুং লভতে ইতি ভাবঃ | 
১১) হোতঃ (দেবানাং আহ্বাতঃ) “বিষ” (যুবতম চিরনবীন বা, বদ্বা-_দেবানাং 

হবীংষি মিশ্রয়িংতম ) “মুক্রতো” (শোভন প্রজ্, যদ্বা-_-শোভনকর্মসম্পাদক ) 'অগ্নে (হে 



লরি খরানি। রব. 
প্রজ্ানববকপী ও ভগবন্!) *বচোভিঃ -সেবতীং 1০: ৮৮৭ 

সম্পাদিত স্ৎকর্মণা ঈর্ষাতেন ইডি ভীবঃ) বসত ৮১১ 
পতি ইতি ভা? অহং ৭ তম্হ্ঃ, মেহতা রূপান'অন্তঃশকন্ খনি 

জা ১ তরি শকোমি ইত্থ:)। ৃ তত (তাদৃশং। স্তোত্রং সা ই সি, ৃ 
€ উৎপাযিহ্, সৎকর্ণং ক্রমাভিজত তি ক্রমাভিজ্রন্ত ইতি ভাবঃ৪ গতমাং” (আঁমিজানসম্পন$ট অনন্ত 
সকাশাৎ ইত): ঃঅদ্ি়ায় মোংআিয় আত্মার্সিনাং 'সদৃ্ান্ডেন গহুপ্রানিত: সন্ যেন 
অহং সৎকর্শসাধনার বদ্ধ: ভবন, তথা, সাধ” ইতি ভাবঃ | জয়িচ, মুলা" সপ 

কষ্ট: ৰা, ্ বা_শকরনীং উপক্ষপরিত) ) ত্বং £নঠ (অকথ্য ) নত জোকস, সংকর, 

বা রং ইত, ) £চিকিদ্ি? (জানাসি, বিজ্ঞাপয়সি. বা ইতার্থ, ১২ অথবা ৫ অস্ত) 
“অন্ত” ( (অত, উচ্চারিতং বা)  ধঅন্ত? (সংক ৪, 'স্তোত্রমনত্ বা ইতা্ঘ ) বং পানি 

(জানীহ)। আরথনামূলকোংঘ। অন্মাকং কর্মণা পরিতু্ঃ সন্, অন্থান্ তৎকরফলং 

বিথেহি ইতি প্রার্থনায়? তাবঃ। ৮ 
১২। “অমূর” ( অনু দর্বজ্ঞ ইতার্থ:, যহাসর্কা্রগ, অপ্রতিহত্গতে বা), বে 

(এর্ঞানম্বরীপ হে ভগবন্।) “তব” (ভবৎসনদ্িন।ঃ জঞানবশ্ীয়ঃ ইতি ভাব: ) অস্থি (সান 
জাগরুকা: সত্যন্থরূপাঃ ইত্যর্থ ) “তরণয়ঃ, (আপছ্ছযঃ তারকা, যা দরিতপাৎ তমমঃ' 

তারগ্িতারঃ ইত্যর্থ ) “সৃশেবাঃ (স্থখেন সেবিতুং যোগ্যাঃ ) “অতন্্রসিঃ (অপ্রম্তাঃ 'অনলসী:," 

যদধা-_-সর্ধবদ উদ্যযক্তাঃ জাগরুকীঁঃ বা ইতি ভাবঃ) ) “অবৃকাঃ (অহিংসকাঃ) ঠা? (শ্রন- 
াস্তিরহিতাঃ) 'সি়ঞ্চ/ (পরম্পরধনতাঃ, রক্তানাং উগ্বতা সই সংযোগীয়িতিঃ ইতি! ভাব্ঃ )' 
পায়বঃ ( শরণাগত্ানাং পালকা:, রক্ষকাঃ হত্যর্থঃ) ভবস্তি ইতি শেধঃ।” তত (রশ) | 

“নিষ্ঠ (অক্মাকং কর্শনি হৃদি বা নিষগাঃ ভূত ইত্য্ঃ) “নঃ? (অশ্বান্)' “পা (রঙ্গ) 
পরিতরাযন্ত)1 মন্তোং ভগবত; মাহাখ্যপ্রকীশকঃ পরীর্ঘনামূপ্নকশ্চ। অক  প্রধমানৈ 
ভগ্গবতঃ মাইম! পরিব্যপ্তঃ ; তত্র" শৈষাঁংশে প্রার্থনা সংস্থচিতা। প্রনাম ভাবঃ ভগবান 
কপয়।” দিব্যদৃষটির্দানেন অর্মন্ পরিত্রায়তু সমুদধারু চ। চে তি 

১৩ *শনৈ” (শ্রজ্ানশ্বরপ হে ভগবন্!): “তে ( শব, সেরা ইত), 
( জার ) 'মামিতে়ং* (মায়ামোহসঞ্জাঁতেন' ইতি ভাব: ) পান ( অন্ধ ভীমসেনাঙছদং জং? 

শার্ক 1191 
ইতি ভাবঃ) গ্ুরিতাঁৎ মোহসক্ষোহাত্_পাপরপাৎ ইতযরঘট ) আর (ক্ষতি, টনি, 

. জানিৃরটিদিব্যদষ্টিদীনেন ইতি, ভাবঃ)) “পায়বঠ রক্ষর্কাঃ-_অভ্ঞানমোহাৎ হা ভাব ভূ 
শু রজার িব্যষিবিধারকা? ইতি ভাব) তে রশ: পাঠা মাং ও ইডি 

| *আঁং ভাব:-- দিব্যজানেন বরধাহং দিবা, ল্ভেম তা, 'বিধেছি ইতি ভাব: 1, বিশ্ব 
রে বির শরভীনাার; ইভা) ভবন কত (শো ০ 
সংকর উদ্বোধীরৃত: ইতি ভাব; তান ণস্ন রি) (1 শান 
ভব দি নি পর ৫) ৭০২ নাতনি, 11 লিপু) 

হী? & বাটা লে নি রঃ 
যর ই) নং কাবা জ্ঞান নাামোহূলা। হে তগবন্] 

কষবরুযোধ--৮% . 



৬৮২ র্েদ-স সংহিত!। [ প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

রী রি নাশক অমন দিব্যদৃষ্টিসম্পননান করু। পরং চ অন্মাকং সং 
নং সারামোবরন: ট ছেদ ইকো প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 

১৪1, প্রজীনাধার হে উগবনূ! তবয়া। ( ত্বপ্রসাদাৎ) “সধন্য» (সমানধনাঃ, আত্মজ্ঞান- 
সম্পরীঃ ইডি ভাবঃ) 'পর্বোতা:' (ত্বয়া রক্ষিতা: সন্ত: ) "বং (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 
তব শ্রীণত্যাঃ (ভবতাং প্রেরণয়া ), বাজান (অল্লান-_সম্তাবাদিরপান্ ইতি ভাবঃ) 
পশাম' (প্রাপুদ্থাম) 'সত্যতাতে। (সত্যবিস্তার, সত্যন্ত প্রজ্ঞাপক, সত্যন্বরূপ 

হে ভগবন্1) 'ত্বয়াপ (তক্রেযু অনুগ্রহপরারণঃ) ত্বং অন্মান উভা “শংসা। 
(রহিকামুন্সিকৌ উভৌ পুরুষর্ধে ইতি ভাব) “হুদ (গ্রদেহি )) কিঞ্ অন্ন নু 
(সাধনামষ্ঠানেন সমৃদ্ধান ইত্যরথ;) 'কৃণুহি (কুরু)। অথবা--সত্যতাতে (হে সত্যন্বরূপ, 
সত্যপ্রকাশক ভগবন 1) ত্বং প্উভা শংসা” (পার্গারাং শংগ্গিতারৌ এরহিকা মুন্সিকমঙ্গল- 
বিঘাতকৌ বহিরন্তঃরূপৌ উভৌ শব্দ) ক্জুদয়” ( জহি)) অপিচ 'অনুষঠু়া ( অনুষঠনানুক্রমেণ, 
ধদ্বা_ সৎকর্মমসাধনেন ইত্যর্থ। ) মাং "কৃণুহি (সন্তাবসম্পন্নং ' আত্মদৃষ্টিসম্পন্নং বা কুরু 
ইতি ভাবঃ)। মস্ত্রোহয়ং প্রীর্থনামূলকঃ| প্রীর্ঘনাক়াঃ ভাবঃ-হে ভগবন্! ত্বপ্রসাদাৎ 
আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সন যেনাহং সন্তাবং জ্ঞানদৃষ্টিং চ... লভেম . তদ্দিধেহি। সত্যপ্রকাশকঃ 
সত্যন্বরূপঃ ত্বং মাং এীহিকান্ুপ্মিকৌ পুরুষার্থো বিধেহি) তথা পাপশক্রন্ নাশস্বিত্ব। মাং 
মাধনানুষ্ঠানেন সমুদ্ধং কুরু ইতি ভাবঃ। 

১৫। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানম্বূপ হে ভগবন্!) শরণাগতোহহং “য়া? ( অনয়া, হৃদি 
প্রদীপ্তেন ইতি ভাবঃ) £সমিধা” (জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রেণ শুদ্ধসত্বরূপেণ হবিষা ইত্যর্থঃ) “তে, 
(ত্বাং) “বিধেম” ( পরিচরেম)1 সন্বক্নমূলকোহয়ং। ত্বমপি ককপাপরবশঃ সন্ অল্মাভিঃ প্রদত্বং 
তং “স্তোমং' ( স্তোত্রং,-হ্বির্বপং ) “প্রতিগৃভায়' (প্রতিগৃহাণ)। অপিচ তং হবিঃ গৃহীত 

্রবৃদ্ধঃ সন্ ইতি যাবৎ 'অশসঃ, ( অপ্রশস্তান, হৃশংসান্ ইত্যর্থঃ) “রক্ষসঃ ( বহিরস্তঃশত্রন্ ইতি 
যাবৎ) দহ' (ভন্মসাৎ কুক, নাশয় ইত্যর্থঃ)। মিত্রমহ* (মিত্রভৃতানাং শরণাগতানাং 
ইত্যর্থঃ মহছ্ুপকারক, শরণাগতপালক হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্1) জ্রহঃ (স্থাবা- 
বরোধকানাং) “নিদঃ (নিন্দকানাং শত্রণাং ইত্যর্থ;) 'অবস্তাথ ( দ্রোহাৎ--সর্ভাবনাশনরূপাৎ 
ইতি ভাব: ) “অন্মান্ঃ (প্রার্থনাপরায়ণান্ অন্মান্ ইতি যাবৎ) 'পাহি, (রক্ষ, পরিত্রারন্ব )। 
প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্র | প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ_হে ভগবন! অস্ীস্থ সন্তাবান্ সংরক্ষ। 
মহিরস্তঃশত্রনাশেন জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রং শুদ্ধসত্বরূপং হুবিঃ গৃহীত্বা অন্মত্য পরমার্থরূপং 
ধনং প্রদেহি ইতি ভাব; 

১৬। রিক্ষোহণং (রক্ষসাং হস্তারং, বহিরস্তঃশক্রনাশকং ইত্যর্থ:) 'বাজিনং ( অননবস্তং, 
দ্ধসত্বোৎপাঁদকং ইত্যর্ঘঃ) "অগ্নিং (প্রজ্ঞানময়ং ভগবস্তং ) “আজিঘর্দি” ( সন্ভাবরূপেণ হুবিষা 
ইতি ভাবঃ) জুহোমি দীগয়ামি প্রতিষঠাপয়া ইত্যর্থ দি ইতি যাবৎ) কিঞ্চ তেন 'মিত্রং 
(অগতাং মিত্রভূতং উপকারকং ইভ্থঃ) 'প্রথিষ্ঠং, ( পৃথুভমং-শ্রেষ্ং, সর্ধধরেণাং ইত্যর্থ;) 
শর্মা (গৃছং+ পরমাশ্রয়ং-_পরমার্থরপং ইত্যর্ঘঃ) "উপযামি' ( উপগচ্ছামি, গ্রাপ্মোমি ইতি 
যাবং)। “সঃ (শক্রসস্তাপকঃ) সাধকানাং মোক্ষদা়কঃ ইত্যর্থ) অগি (প্রজানময়ঃ 



২ প্রপাঠক, ১৪ আনবাক। ]. কৃষ-যতুরবেদম্তর ৬৮৩ 
ভগবান) “ক্রতুতিঃ ( সৎকর্শরপৈ; সমিত্তিঃ কা “লৈ বকবক, 9] যিদ 
(হৃদি উদ্দীপিতঃ প্রজলিত বা ভবতি ইতি শেষঃ)): .“শিশানঃ (উকিতেজ স্পা, 
সর্কশক্রিমান ইতার্থঃ সোহ্য়ং ' অগ্নিরপঃ ভগবান্) “দিবা. বানজাসসম্পি জনান্ 
অস্বান্ ইতি ভাব. নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) “রিষঃ (হিংসকাৎ রক্ষসঃ, শত্রোরাজমগাৎ 
ইতি বাব) "পাত, (রক্ষতু) তথা “নৌ, (রাত, “যন্ধা-_-অজ্ঞানতমসঃ ইত্যর্ঘঃ ) "পাত, 
(রক্ষতু, রক্ষতি ব1)। . মন্তরোধ্যং সঙ্ধ্নমূলকঃ প্রার্থনামূলক:| প্রথমার্ধে লক: দবিতীয়ার্ছে 
তু প্রার্থনা বিস্বতে। আত্মদৃষ্টিলাতায় সন্ধরঃ অপিচ আব্যমৃষ্ট্যা শক্রনাশায় প্রার্থনা মন্োধ়্ং 
সংস্থচতি। প্রার্থনায়াঃ ভাঁবঃ-হে' ভগবন্! অন্মানথষ্টিতন কর্মপ্রভাবেন অন্মাকং ং হাদি 
আবির্ভব? তদনস্তরং আখদৃইিদাদেন ছগাং উদ্ধারয়। 

১৭। “অগিঃ, ( জানাগিঃ, 'ষ্া--প্র্তানাধারঃ ভগবান জানাগিরপেশ হাদি প্রজলিতঃ 
সন্ ইত্যর্থ;) 'বৃহতা” ( মহতা, জগৎ্প্রকাশিকা ইতি যাবৎ ) “জ্যোতিষা, (তেজসা ) “বিভাতি' 
( বিশেষেণ দীপ্যতে ইতি ভাবঃ)। তথাভূতঃ সন্ সঃ জ্ঞানদেবঃ “মহিত্ব” (শ্বমাহায্যোন ) 
'বিশ্বানি' (সর্বাণি ভূতজাতানি ) আবিদ্বগুতে” ( প্রকরটীকরোতি, প্রকাশয়তি)। হাদি এবং 
রনুদ্ধঃ সন্ সঃ জ্ঞানদেবঃ “অদেবীঃ” ( অদেবনশীলাঃ আন্গুরী ইত্যর্থ) দুরোঃ ( হংখগমনাঃ, 
যদা--সর্ধ্যহুঃখমূলাঃ ইতি ভাঁবঃ ) “মায়া” (অবিষ্তাূপিণী মায়াঃ) 'প্রসহতে” (প্রর্ষেণ অভি- 
তবতি নাশয়তি বা)। কিঞ্চ সঃ ভ্তানদেব: “রক্ষসে' “বিনিক্ষেণ ( রজসঃ--বহিরত্তঃশজ্জো 
নাশায় ইতি তাবঃ) "শৃঙ্গে' (শৃঙ্গরূপাণি তীক্ষাণি জালানি) “শিশীতে” (তীক্ষীকল্পোতি, 
বিস্তারয্তি যা--শক্রনাশায় সাধকানাং হৃদি প্রজলতি অধিতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। মস্ত্রোধ্রং 
নিত্যত্যমূলকঃ ভগবতঃ মাহাত্মপ্রকাশকঃ জ্ঞানোস্তাসিতং নির্শলং হ্বাদয়ং হি ভগবতঃ 
অধিষ্ঠানং। তথা দিব্যজ্ঞানেন হি কেবলং ভগবস্তং প্রাপ্তব্যং। 

১৮। ণউত” (অপিচ) "অগ্নেঃ (প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় ছে তগবন্!) ন্থানাস* 
( শত্রনাশকাঃ ইত্যর্থঃ ) “তিগ্মাযুধাঃ (পরমতেজঃসম্পন্নাঃ তব প্রভাবাঃ ইতি তাঁবঃ) এরক্ষসে 
হস্তবাউ' (রক্ষসঃ হননায়, .শক্রনাশায় ইত্যর্থ: ) “দিবি, (ছ্যলোকবৎপবিত্রে অন্মাকং হৃদি 
ইতি ভাবঃ) “সন্ত (প্রার্ভবন্ত, সমুত্তবন্ত বা ইত্যর্থ; )। “মদে চিৎ, (বিজ্ঞানানন্দে জায়তে 
সতি, যহা-_পরাজ্ঞানলাভেন পরমানন্দে উপজিতে সতি ) “অন্ত' (পরমতেজ£সম্পনন্ত ) 'অগ্নেঃ” 
(জানদেবস্ত ভগবতঃ) “ভামা, (ভাসা, সর্ধপ্রকাঁশকাঃ রয়; ইতার্থ;) পপ্ররুজন্তিঃ (প্রকষ্ট- 
রূপেণ শক্রন্ নাশযস্তি ইত্যর্থ;)। হে জ্ঞানে তগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ পরিবাধঃ 
( অন্মাকং পরাগতিরোধকঃ ) “দেবী” (অদেবশীলাঃ আন্গুরীঃ মায়াঃ ইতি ভাবঃ) অন্মান্ 
“ম বরস্তে' ( নৈধ বৃধধস্তি, নৈব বস্তি ইতি ভাবঃ)। অস্ত্রোইসং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ প্রার্থনা 
মূলকঃ | জ্ঞানং হি শত্রদাশকং। হৃদি পরাজ্ঞানে উপজিতে সতি কামক্রোধহিংসাপ্রলোভমাদয়ঃ 
বহিরত্তঃশতোঃ উৎপাদ্ধিতং মায়াবন্ধনং বিনীশং যাতি ॥ অতঃ বন্ধনমোচনায় সাধকঃ পরাক্চানং 
রার্থয়তি। প্রার্থনারাঃ ভাবে, ভূগব্ন্! . পরাজ্ঞানদানেন মায়বন্ধনমোচনেন | চ থৈ, 
উদ্ধারয় ইতি তাৎপধ্যার্থঃ। (টক সগাঠক- সবাক) | ছি 

ট, 



ঠঠ গ্রযরিরাতিয। | গিচযাও এবরাকে! 
(115 1৮ পতনে ৮ আতবাবুিবাদু 13 টি কস হকি (7০11৩ 

নিত) রা ১হে শুদ্বদুত্র অথবা, তৃগরন 1... প্েক্িত্হতঅথবু। 

সমর্নরা গম র্যধি মেয়ন গহনরনে জীল.ন্িত্তার.; করে, লেইরটিবররধুতৎ 
শত্রুদিশেরবনাশের : নিষিষ্ত 'অও্ভানতমসাক্ছিল্ন আমার" অরপ্য*্সদৃশ: হৃদয়ে 
আঁপনার মহৎ, তেজঃরেপ জল ধিশ্তীর করম অর্থাৎ 'আমীর অজ্ঞীনতমসীচ্ছ 

হয়ে জানজ্যোতিঃ বিচ্ছরিত রুন!” অপ্চি, অু্াত্য ১৯১১৮ মহ 
পুরি শব্রসস্তাপক.রাজার দ্যায় অর্থাত রাজ! যেমন, সৈ্পিরির্ত,হ। 
গজসমভিব্যবহারে ( প্রভৃতবলের সহিত, প্রন, অর্থাৎ শত্রুর, প্রতিপদ 
রুরিয়তাহাদিগকে ধর্ষশ-করেম; মেইরূপ আপনিও ভগজানভক্তি-সহঘুত তেজঃ- 
রর 'অর্ধীত্যযুক্ত : হুইয়া,, শক্রনাশেয নিমিত্ত গযনএকরুনও। ' তদন্ত 

প্রগমণকারী জাঁন:ভক্তি রূপ প্রকৃষ্ট; সৈন্বের, সহৃয়তীয় শ্রগণের নৃশিক্ 
বা" অপি, হে. প্রঙ্ঞানাধার.ভগৃব্নু! . আপনার, : শক্রসন্াপ্জনক 
তকতঃঘমুহ্থের দার. সর্বধবিধ, .রহিরস্তঃশক্ররিগ্রকে, বিতাড়িত ...রুরুন ৭. 
(মাই ীর্থন/ুলক 1ক১জ্ঠাম-হযোতিঃলাহাঙ্য:শজরমীশোর .স্রধনা মন্ত্রে 
বর্তমান» প্রার্থনার তাকাই যে১০হেভগখন! আজ্ঞামতমসায় আমার 
১৩৩ চিরসমি নাকে, ক্স উউনিস্পম হম ৮ পধং রধং জানিনা ধন দানৈ 

হি ধইিরস্তগ আ্টাধনাণ করুন কে টি ৮ 11৯১)৮১ পিসি শটে (৩ ২২৬ 4৯, 
€ঁ 

- হে ১:৩7 ৯. * ++ 
(১ জে ৯৬৩ ১৬) /:2)8৯ ১? 

টা: প্রজঞানরপ, রঃ সি | তার" । তা আপনার সর্ঝবরগাসী 
্বরিতগিরিশি্ রলিজমুক সস ধ্রেণ্ছন্ততই-রস্ৃতুতরস ( অতঞবনিপয়ান 
বপসারপত্রহীর/ তেজহসমূহেক' দবারা”অগ্ুুজতমনসাপনি পন্র্দমূহাকে নাগ 

কঞ্চম 1: অদ্পিচঃ জ্ঞান লা? শর্রগপৈর অনভিরাব্য'আঁপনি 
জ আমীর পতি পতি উক্তির হন ইহা অর্থাং জকষ্ঈপ 

১ -8৬% নি, কু রি ১৬৮ক্ভি শুক, 

টহল উনি সই হই) হসাপর খুকি, 
িস্রের্ ভফোগিতননীল/প্নার /:জালারত্জেমু, ামািগ্ের 
কক, স্বদভাভা্তন প্রমিত অর্থ1ঞতউপ্ভপাছিত১করন 15: মন্তরটরভনিগাম 
নম্ত্্ধমিভ্যসত্যআখ্যাপিত অব ছিতীয়স্রংলে স্্রার্থমা লংসুচিতনাত প্রার্থগার 
ভাবান্রইচফৈ-এহেন্ভিগবন্ত শঙ্জীর শর উলীদকৈ "অমিদ্আতূ্িবসত ই. 
2০ - রজত দূ 

নঠগ। ৭21৩7 13 
না স্(স্ সপ ৩৬ ৭৭ তা আহি ৩ 

|চকত৪ ৫-৬/৬ি৩-কউাতি৫) 

করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন) , রঃ 



80018 ঃখনুণুকু।) বা ২ ৫ ১: 

ক. পারে দি 5 টপ 
দিগের সত্যানৃত-বিবেক-সুনের . নিমিক্. আনার: শুজ্নাপেকণরশশি 
(আাাদিের মা) ।বিস্ঞারু-ক্রুন। ।আপিচং (স্কৃলেরমৃহিং 
নাশরু পনি ,ক্মাগনার শরুগাগত, অমর বিশ্বহিতসাঁধিক। শত্তির রি 

হুটন। .প্েজ্নুন্তরপ এহে দ্গব্ু/ ওজ্্যিগের . হৃদয়ের, বৃছি-প্রদেশে 
প্রলোররাদিরূপ মে..পাপশ্রু বিয়ার আছে. এবং আসাদিগের, কর 
অু্সন্থরোসক্োধরপে ম্তঃশকর বর্কমূন, আপনি সেই উভয় শক্রর 
পান হউন.) অপি্ অৃষ্ি্র. শরণাপন্ন, আমাদিগকে, সন্ভাবাবরোধাক 
কোনও ধাকুকইংযেন সবৃতিভূত্, ক্বরিতে বা পারে অর্থাৎ সংসম্বক্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন 
ন| ররে। (সুক্্রট ্াথনীমূলক।, মন্ত্রে জ্ঞানজ্যোতিঃ যাহায্যে, ক্র 
নাশের প্রার্ঘন। বর্তম্যন। ১ ভাব এই যে _-হে ভগ্নবন্! আপনার অনুগ্রহে 
তম্যিথের রহিরস্তশুক্ রিনশপ্রা্ী হউক )। . ও. 2 

ভ১৪- ২তীক্ষতেজঃসপ্পন্ন অমিততেজ প্রজ্ঞানস্থরূধ হে.ভগবনু 
উদর অর্থাৎ জদয়ে-খরবুদ্ধ (আরির্তত) হউন) এবং শক্রর গ্ুতি'অধীনর 
শূর্র-ঘাশুক তেজখুক্তি ) সমুহ বিস্তার রুরুন।ত অপ্রিচ সেই £হ্জ:সমুছের 
দ্বারা (আমাদিগের ) বহিরস্তপঃশক্রকে নিঃশেষে দগ্ধংররুর্,। এ জ্ঞানতক্কি: 
রুধ রয়িধসসুভে:- দীন প্রান্ঞানন্নরধধ,হ ভেগরন্ & সে শক্ুআমািগের 
জাতিওর্ঘ জজ স্ররোধ রুরে, অগ্নি. মেয়ন খু কুরে দূহমু কুক 
স্ইেরগুস্থারে ? ক্মাগ্নীনি গ্রহ, শুক্রুকে নিঃশেষে দৃ্ধীভুক, করন 1১ শি, 
জীবন ।: স্তাক্রপইনরতালহে গর, ্ামাদিঝর: লঙ্জুববসুব্রাধূর 
রামু নিরেভিংশগ করুন এবারও আনীত 
মিগপিরক্রি ক্রু) $৩ ৩7৮1 ভক্ত,টাত *3৯০১৩ 
(ছি) তালার বিমান 
ভিপি চলর 9হউন তাজর্রিছসজ্মাহিঝের সরুশ্$হ। 
নি নকল লা একে, এক্ ব্ডাডির-ক্রুন ১৫:৭২ দেহি 

শড়িগরিগেরকক্রেউউপাদন্চকন্ঠউদুনর, আমির 
শে ্ানরিগুণসুরিচরিত লক লীতস্কাক, বির টিরন 25 
৮ সি ২১11) 

করুন। (কটা চতসজে চরিত প্রন 



৬৮৬ (জুবেদ-সংহিতা হিতা। [প্রথম কাও, গ্রথম অষ্টক। 

ছে। প্রার্থনার তাৰ এই যে,_হে ভগবন্! আমাদিগের বহিরম্তঃশক্র 
নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন)। 

৬৭ 'খুবতম চিরনবীন অথব! দেবগণের মধ্যে হবিঃসমূহের মিশ্রাণ- 
কারী প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! যে ব্যক্তি বিশ্বহিতসাধনে উদ্বুদ্ধ শরণাগত- 
হাদয়ে গমনকারী পরক্রহ্ম আপনার উদ্দেশ্ঠে স্তোত্র-মন্ত্র প্রেরণ করে অর্থাৎ 
ভগবন্মাহাস্ত্য কীর্তন করে, সে আপনার কল্যাণকরী অনুগ্রহাঁত্মিকা- 
বুদ্ধি অর্থা আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। . আপনিও সেই অর্চনাপরাযণ 
প্রার্থনীকারীকে সর্বববিধ অভ্যুর্যকারণ মঙ্গলসমূহ প্রদান করেন। অগিচ, 
সেই সৌভাগ্যশীল বা সৎকর্ের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি আপনার অনুগ্রহে পরম- 
ধন এবং ইহলৌকিক ও পাঁরলৌকিক কল্যাণসমূহ প্রাপ্ত হয়। অপ্িচ, 
আপনার শরণ।গত অর্চনাকারী (আপনার ) পরমাশ্রযকে লক্ষ্য করিয়া 

বিশিষ্টরূপে ছ্যুতিসম্পন্ন হয়। (মন্ত্রটা নিত্যসত্যমূলক। ভগবৎপরায়ণ 
র্যক্তির প্রতি ভগবানের করুণ! ম্বতঃসঞ্চারিত হয়। একা গ্রচিত্তে 
ভগবদারাধনায় পরমমঙ্গল লাভ হুইয়! থাকে । অতএব একৈকশরণ্য হইয়| 
তগবং-পুজার সন্কল্প এবং তাহার শরণ গ্রহণে আত্মসম্মিলনের আকাক্ষা 
মন্ত্রে গ্যোতিত হুইয়াছে)। 

৭1 অশেষপ্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনার শরণাগত যে ব্যক্তি 

নিত্যকাল জ্ঞানভক্তিরপ হবি; দ্বারা এবং জ্ঞানভক্তিসহযুত স্তোব্রমন্দে 
আপনার গ্রীতি সম্পাদন করে, শরণাগত সেই ব্যক্তি (আপনার অনুগ্রহে ) 
পরমধনরূপ শোভনধনে সৌভাগ্যবান এবং শোভনদানযুক্ত হয়; অপিচ, সেই 
ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনার সৎকন্মর্শীল জীবনের প্রভাবে শক্রুর উপদ্রবরহিত 
পরমপনদে অধিষ্ঠিত থাকে। আপনিও সেই সৎকর্মশশীল শরণাগত ব্যক্তির 
নিমিত্ত সর্বববিধ পরমার্থ ধন এবং অভ্যুদয়কারণসম্পন্ন শোভন দিন (হ্দিন ) 
সাধন করেন। অপিচ, আপনার অনুগ্রহে সতকন্মসাধনরত সেই ব্যক্তির 
সশুকর্মরূপ অনুষ্ঠান ফলদাধনসমর্থ অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রসূ হয়। (মন্ত্র 
সন্বল্পমূলক এবং নিত্যসত্যজ্ঞাপক | ভাব এই যে, _হে ভগবন্! আপনার 

অনুগ্রহে আমাদিগের স্থমতি উপজিত হউক এবং সপ্তাবসমূহ সঞ্জাত হউক . 
আপনার প্রভাবে সহ্থমতি এবং সন্তাব লাভ করিয়া, আপনাতে যাহাতে 

আত্মসমর্পণে সমর্থ হই, হে ভগবন্! তাহা বিহিত করুন )। 
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৮। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমি আপনার, শোভন 
অনুষ্রহাক্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহ ্রার্থন! করিতেছি। পা 
পুনঃ আপনার প্রতি গমনকারী অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে নিত্যকাল 'অনুষ্ঠিত 
আঁমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য আপনার মাহাত্ম্য বিঘোধিত' করুক ; 
এবং আপনার অভিমুখা হুইয়া, সম্যক্প্রকারে আপনার স্তুতি করুক.অর্থাৎ 

আপনাকে পরিত্যাগ করিয়! অন্যের উদ্দেশ্ট্ে যেন গমন না করে। (ভাব 

এই যে ভগবদ্গুণানুকীর্ভন ভিন্ন যেন অন্য বাক্য উচ্চারণ না করি)। 
তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ অম্বসহযুত সংকর্মরূপরথসমগ্গিত হইয়া, আমর! 
যেন আপনাকে অলঙ্কত অর্থাৎ পরিচর্ধ্যা করিতে পারি অর্থাৎ আপনাতে 

ন্যস্তচিত্ত হই। আপনিও আমাদিগের মধ্যে যেন নিত্যকাল কর্মাদাধন- 
সামর্ঘ্-রূপ শ্রেষ্ঠ-ীর্ধ্যসমূহ সংরক্ষণ করেন। (মন্ত্রটা. প্রার্থনামূলক। 
প্রার্থনার ভাব এই যে,_-আমাদিগের কণ্ম ভগবন্মাহাত্য-প্রকাশক হউক । 
অপিচ, জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মরূপ রথে ভগবানকে যাহাতে সংবাহন করিয়! 
আনিতে পারি, সেই সামর্থ্য যেন আমর! প্রার্থনা করি )। 

৯। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধমূত এই কর্মে (অথবা 
ইহলোকে ) আমর! দিবারাত্রি নিত্যকাল অথবা অজ্ঞানান্ধকারনাশক দীপ্যমান 
আপনাকে সর্বক্ষণ আত্মোৎকর্ষসাধনের নিমিত প্রভূত পরিমাণে যেন 

পরিচর্ধ্য। অর্থাৎ অর্চনা করি। আরও, আপনার প্রসাদে বিশ্ববানী সকলের 
মধ্যে আমার কম্মফলরূপ পরমার্থধন পরিরৃদ্ধির জন্য অথব। তাহাদিগেব মধ্যে 

ভগবন্মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত, পরমানন্দলাভে হৃষ্টমনা, সন্তাবাদির দ্বার 
শোভনমনন্ক এবং আল্মোকর্ষসাধনের দ্বার স্থিতপ্রজ্ঞ হুইয়া, আমরা যেন 
আপনাকে পরিচর্ধ্যা করিতে পারি অর্থাৎ আপনার পুজায় সমর্থ হই। 
(মন্ত্রটা নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্থল্পসূচক। আত্মোতকর্ষসাধনশীল ব্যক্তিই 
ভগবানের পুজায় সমর্থ হয়। অতএব সঙ্কল্প_-সপ্তাবসমন্গিত এবং আত্ম- 
জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আমি যেন ভগবানের পুজায় সমর্থ হই )। 

৯০। প্রজ্ঞানীধার হে ভগবন্! যে ব্যক্তি জ্ঞানভক্তিরূ্প অশ্বথয়ে 
এবং স্থৃবর্ণবৎ আকাও্ণীয় পরমধনৌপেত সন্ভীবসমন্থিত কর্মরূপ রথে যুক্ত 
হইয়া, আপনাকে অর্চনার জন্ একাএভাবে আপনার শরণাপন্ন হয়; আপনি 
সকল ছুরিত হইতে তাহার রক্ষক বা পরিক্রাণকারী হয়েন অর্থাৎ তাহাকে 
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টি ক এ চান ্ 
শ্রীতিভত্তিসমন্সিত হৃদৈ “প্রতিদিন (নিত কাপ ইডি 
অর্চন! ব করে, আপনি, শরণাগত সা ভিপি বিন 
হয়েন অর্থাৎ মঙ্গল, সাধন 'করেন।" টা মিতাদতামূল কেক? 
শরণ্য হইয়া ভক্তিভীবেযে ব্যক্তি নদাকাল ভগবানের অনৃষযান ্যানেরত থাকে 
সে ভগবদনুগ্রহলাতে সমর্থ হয়)। ১০ ৮ ৬1১ নি বিকিনডিভি ৩216০ 2515 

১১ | (দেবগণের আহবানকারী, গিরিনহীন অথ্ধা দেব তাঁগথের, সহিত 

হ্বিঃ -মিশরণকারী শোভনপ্রজ্ঞ শোভিনকর্সম্পাদ' প্রন ; হো বন! | 
আপনার উদ্দেশ্ঠে উচ্চারিত ্ত্রমন্ত্র-প্রভাবে' অব | আনার সো 
সম্পাদিত সৎকর্মের দ্বারা সঞ্জাত (শুদ্ধ প্রভাবে 7"আপননীর সা রা 
হইয়া, আঁমি যেন (আমীর) রাক্ষররূপ অস্ত শক্রারিগকৌ বিনীশ করিতে 
সমর্থ হই। সেইরূপ স্তোত্র ব | সৎকর্ম, সৎকণ্মসধূহের করমীভিঙ্ঞ আত্মজ্ঞাঁন- 
সম্পন্ন জনের নিকট হইতে আমাকে প্রাণ্ড করুন। (ভৌব এই যে. 
আত্মদর্শিগণের স সদ ইান্তের দ্বার অনুপ্রাণিত ইইয়৷ আঁমি যেন সংকর্মাসাধনৈ 
উদ্বুদ্ধ হই) ] অপি, পরকুষটপ্রজ্ঞ আপনি অথবা শক্রগ্র উপক্ষাধৃতা 
আপনি, আমাদিগের উচ্চারিত বা অনুষ্ঠিত নে ত্রের ব| স€বন্ের' রই তু 

বিজ্ঞাপিত ব করুন; অথব| | আপনি জমাদিগের অনুষ্ঠিত 'বীস্িচ্চা্রি তস রা তকমা 
বারন অবগত হউন অর্থাৎ গ্রহণ করন | (মনত পর্ধনীমুলক 
রর্থনার ভাব এই যে”_হে ভগবন্ঠ আঁমাদিগের কর্মে পরিতুষ্ট হইয়া 
আমাদিগকে সেই কার্মের ফল প্রদান করুন)” জিরার ৪ 

| ১২। বব অথবা সর্বব্র অপ্রাতিহতগসনশীল প্রঙ্জী সব | 
ভগবন্! আপনার সর্্ধ জানরশিসমূহ সদ।-জীগরুক ও ৯ত্যসবর সনু 
আপদ অর্থাৎ ছুরিতরূপ ত তামদ ৮ আঁপকারী াঁচ ই 

) * 1৯ হিংসবত 1 নী 

অর অর্থাৎ | ] ্ ড & অর্ধাং উতকে উদ্ভাবক ২, ৬ ই তি নি সর ৮ 
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প্রথমাংশে ভগবানের 'মহিম! পরিব্যক্ত এবং শেষাংশে প্রার্থনা সংসুষি 
প্রার্থনার ভাব এই যে,-ভগবান কৃপা করিম! দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমাদিগের 
পরিত্রাণ-সাধন ব৷ উদ্ধারসাধন করুন )। 

১৩। প্রজ্ঞানন্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি জ্ঞানরশ্মিসমূছ, 
জ্ঞানদৃষ্টি-_দিব্যদৃষ্টিদানে মায়ামোহসঞ্জাত অন্ধতমসাচ্ছন্ন জনকে পাঁপরূপ 
মোহুসম্মোহ হইতে রক্ষ। করুন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। মোহ-সম্মোহ হইতে 
রক্ষাকারী সর্ববদ্রষ্টা৷ অর্থাৎ দিব্যৃষ্টি-বিধাধক সেই রশ্মিসমূহ কৃপাদৃষ্টিতে 
আমাকে দর্শন করুন৷ (ভাব এই যে--আমি যেন সেই জ্ঞানরশ্রি-প্রভাবে 
দিব্যদৃষ্টি লাভ করি )। বিশ্বপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার আপনি, শোভনকন্ম- 
কারী অর্থাৎ সৎকন্মের উদ্বোধক সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহকে আমাদিগের মধ্যে 
স্থাপন করুন। সন্ভাবাবরোধক রিপুশক্রসমূহ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আমাদিগকে 
যেন পরিভব করিতে সমর্থ না! হয়। (মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। অজ্ঞানতাই 
মায়ামোহমূল। প্রার্থনার ভাব এই যে,-হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতিঃ- 
বিচ্ছুরণে অজ্ঞানমূল নাশ করিয়।৷ আমার মায়মোহ-বন্ধন ছেদন কুরুন )। 

১৪। প্রজ্ঞানীধার হে ভগবন্! ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ 
আপনি, আপনার প্রসাদে সমানধন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং আপনার 

কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, প্রার্থনাকারী আমর! আপনার প্রেরণায় যেন সন্ভাবাদি- 
রূপ অন্নাদি প্রাপ্ত হই। সত্যের প্রজ্ঞাপক অর্থাৎ সত্যন্বূপ হে ভগবন্! 
আপনি আমাদিগকে এহিক আমুক্সিক উভয় প্রকার পুরুতার্থ প্রদান করুন| 
অপিচ, আমাদিগকে নাধনানুষ্ঠানের দ্বারা সমদ্ধ করুন। অথবা, হে সত্য- 
স্বরূপ সত্যপ্রকাশক তগবন্! ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ আপনি): 
পাঁপসমুহের সংশয়িতা বহিরস্তঃশক্র প্রসৃতিকে বিনাশ করুন। অপিচ। 
অনুষ্ঠানক্রমে অর্থাৎ আমাদিগের সকম্মসাঁধনের দ্বারা আমাকে সন্ভাবসম্পন্গ 
এবং আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রী প্রার্থনামুলক। প্রার্থনার ভাব এই 
যে,_-হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানসম্পন্ম হইয়। যন আমি 
সন্ভাব এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে সমর্থ হই। সত্যপ্রকাশক সত্যন্বরূপ আপনি 
আমাদিগের এহিকামুক্ষিক পুরুতার্থ বিধান করুন এবং পাপশক্রদিঙ্গকে 
বিনাশ করিয়া সাধনানুষ্ঠানের দ্বার! সমৃদ্ধ করুন )। 

১৫। গ্রজ্ঞান্যরূপন্হে ভগবন্! আপনার শরণাগত আমি,ধেন আমার 
ইিফ-বুবোদ--৮৭ 
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হৃদয়ে প্রদীপ্ত জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র -গুদ্ধসত্তরূপ হবিঃ দ্বারা আপনার পরিচর্যায় 
সমর্থ হই। (মন্ত্রাংশ সঙ্কলপমূলক )। আপনিও যেন কপাপরবশ হইয়৷ 
আমাদিগের প্রদত্ত সেই স্তোত্ররূপ হবিঃ গ্রহণ করেন। আর সেই হবিঃ 
গ্রহণে প্রবৃদ্ধ হইয়। নৃশংস বহিঃরস্তশক্রদিগকে বিনাশ করুন। শর্ণাগত- 
দিগের মিত্রভৃত মহদুপকারক অর্থাৎ, শরণাগতপালক হে প্রজ্ঞানম্বরূপ 

ভগবন্! সন্ভাব অবরোধকারী নিন্দক শক্রদিগের সন্ভীবনাশনরূপ দ্রোহ 

হইতে প্রার্থনাপরায়ণ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ( মন্ত্রটা প্রার্থনামূলক। 
প্রার্থনার ভাব এই যে»হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সম্তাবসংরক্ষণ 
করুন। বহিরন্তঃশক্র বিনাশ করিয়া জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্বরূপ-হবিঃ- 

গ্রহণে আমাদিগকে পরমার্থরূপ পরমধন প্রদান করুন )। 
১৯৬। বহিরন্তঃশক্ররূপ রক্ষোহননকারী শুদ্ধসত্ব-উৎপাদনকারী প্রজ্ঞান- 

ময় ভগবানকে শুদ্ধসত্রূপ হবিঃ দ্বার। হৃদয়ে উদ্দীপিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছি । তাহাতে মিত্রের হ্যায় জগতের উপকারক সর্বববরেণ্য পরমার্থ- 

রূপ পরমাশ্রয়কে যেন প্রাপ্ত হই। শক্রসন্তাপক মোক্ষদায়ক প্রজ্ঞানময় 

তগবান আত্মৃষ্টিসম্পন্নদিগের সন্ভাবসৎকণ্ধরূপ সমিধাদির দ্বারা হৃদয়ে 
উদ্দীপিত হয়েন (হউন )। তীক্ষ-তেজসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ববশক্তিমান্ সেই 
অগ্নিরূপী ভগবান সদাকাঁল আত্মজ্ঞানসম্পন্নজনকে হিংসক শক্রর আক্রমণ 

রূপ অজ্ঞানতমঃ হইতে রক্ষ। করেন  ( মন্্রটা সন্কল্পমূলক এবং প্রার্থনা- 
জ্ঞাপক। মন্ত্রের প্রথমার্ধে সম্কল্প এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রীর্থন৷ বর্তমান । 
আত্মদৃষ্টি-লীভের জন্য এবং আত্মদৃষ্টির দ্বারা শক্রুনাশের নিমিত্ত প্রার্থন৷ 
মন্ত্রে সংসুচিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,_হে ভগবন্! আমাদিগের 

অনুষ্ঠিত কর্প্রতাবে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। তদনম্তর 
আত্মদৃষ্টি-সম্পাদনে আমাকে উদ্ধার করুন )। 

১৭। প্রজ্ঞানাধার ভগবান জ্ঞানাগ্নিরপে হৃদয়ে প্রস্থলিত হইয়। জগৎ- 
গ্রকাশিকা তেজঃপুঞ্জের দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রদীপ্ত হয়েন। সেইরূপে 
গ্রদীপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানদেব আপনার মাহাস্ব্যের দ্বার! বিশ্বকে অর্থাৎ বিশ্বের 
যাবতীয় ভূত-জাতকে প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ করেন। ( এইরূপে হৃদয়ে 
প্রবৃদ্ধ হইয়া, সেই জ্ঞানদেব অদেবনশীল সর্ববছুঃখমূল ' আহ্বরী মায়া অর্থাৎ 
অবিষ্ভাকে প্রকুষ্টরূপে বিনাশ করেন। অপিচ, সেই জ্ঞানদেব বহ্রিত্তঃ- 



২ প্রপাঠক, ১৪ অনবাক। ]  কৃষ্$-যজুরেরেদ-মন্ত্ | ৬৯১ 

শক্র-নাশের নিমিত্ত শূঙ্গ-রূপ তীক্ক-স্বাল-সমূহকে তীক্ষীকত করেন অর্থাৎ 
শক্রনাশের নিমিত্ত সাধক-হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েন। (মন্ত্রটা নিত্যসত্যমুলক 
এবং ভগবানের মাহাত্য-প্রকীশক। জ্ঞীনোগ্ভাসিত নিম্মল অন্তঃকরণেই 
ভগবান অধিষ্ঠিত হয়েন)। দিব্যঙ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

১৮। অপিচ প্রজ্জান-ন্বরূপ জ্ঞানময় হে ভগবন্! শক্র-নীশক পরম- 

তেজঃসম্পন্ন আপনার প্রভাবসমূহ শত্রনাশের নিমিত্ত হ্যুলোকবৎ পবিত্র 
আমাদিগের হৃদয়ে প্রাছুর্ভ ত হউক অর্থাৎ সমুস্ভুত হউক। পরাজ্ঞান-লাভে 
পরামনন্দ উপজিত হইলে পরমতেজঃসম্পন্ন জ্ঞানদেব ভগবানের সর্বব- 
প্রকাশক,রশ্মিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে শক্রসমূহকে বিনাশ করে। হে জ্ঞানাধার 
ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের পরাগতিরোধিক। অদেবনশীল৷ 

আম্বরী মায়। আমাদিগকে ঘেন বন্ধন করিতে সমর্থ ন| হয়। (মন্ত্রী নিত্য- 
সত্যজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জ্ঞানই শক্রনাশকারী। হৃদয়ে পরাজ্ঞান 
উপজিত হইলে কামক্রোধহিংসাপ্রলোভনাদি বহিরস্তঃশত্র উৎপাদিত 
মায়া-বন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত সাধক 

এখানে পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে;_-হে 
ভগবন্! পরাঁজ্ঞান দান করিয়া মায়।-বন্ধন-মোচনে আমাকে উদ্ধার 
করুন)। (১ অষ্টক-_২ প্রপাঠক-__-১৪ অনুবাক ) ॥ 

কী রঃ 
ক 

মন্ত্রভাষাং ( সায়ণাচাধ্যকতং )। 

ত্রয়োদশহনুবাকে হবির্ধানমণ্পনির্্মাণমুক্তং। যগ্ভপি নৈতাবতা কিঞ্চিতপ্রমেয়ং পরিসমাপ্তং 
তথাহপ্যধ্যাপকসম্প্রদায়পরম্পরয়। প্রপাঠক উত্তরান্থুবাকে স্মাপ্যত ইত্যন্তিমানুবাবত্বাচ্চতু্দশে 
কাম্যাঃ সামিধেন্ঃ পুরোহ্বাক্যা যাজ্যাশ্চোচ্যস্তে । তত্রেষ্টিকাণ্ডে ব্রতপতোষ্টেনর্ঘং রাক্ষো- 

স্েষটিরেবনায়ায়তে__“্অগ্রয়ে রক্ষো্গে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেগ্থ৬. রক্ষা সি সচেরন্নগিমেব 
রক্ষোহণ৬ ম্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি স এবান্মাদ্রক্ষা»শ্তপ হস্তি (সং কাণ ২ প্র ২ 

অণ ২) ইতি। সচেরন্সমবেষুর্ধাধেরক্লিত্যর্থ; ॥ মধ্যরাত্রিকালং বিধত্তে--“মিশিতায়াং 
নির্বপেন্সিশিতায়্া৮. হি রক্ষা৮সি প্রেয়্তে সস্প্রে্ণান্তেবৈনানি হস্তি” (সং কাণ ২ প্র ২ 
অ০ ২) ইতি। প্রেরতে প্রকর্ষেণ চরস্তি। অতত্তন্তাং বেলায়াং নির্বাপেণ প্রচারবস্ত্যেবৈনানি 
রক্ষাংদি হস্তি॥ যাগভূমেঃ পরিতো বেষ্টনং বিধত্ে-_“পরিশ্রিতে যাঁজয়েদ্রক্ষসামনম্ববচারায়” 
(সং, কাণ২ প্র ২ অ*২) ইতি। অনুপ্রবেশাভাবায়েতার্থঃ ॥ রক্ষোহণং বািনং বি 
জ্যোতিযেত্যেতৌ। মন্ত্র বিধত্বে-্রক্ষোর্থী যাক্যান্গবাক্যে তবতো৷ রক্ষমা৮. স্ৃত্যে” 
(সং* কাণ ২ প্র“ ২ অণ ২) ইতি। হিংসার্থমিত্যর্থঃ। অন্তামিষ্টৌ কৃণুথ পাঁজ ইত্যন্থবাকঃ 



৬৯২ যজুধ্বেদ-সংহিতা। [প্রথম কাও, প্রথম ইক । 

কথন বিনিযুক্কঃ। তন্মিবৃচোহষ্টাবশ। তান্থ পঞ্চদশ সামিষেন্ঃ। এক! পুরোনিবাক্যা, 
দ্বেযাজ্যে বিকল্পিতে ৷ তত্রেয়ং প্রথমা-_ 

১। “কৃণুধ পাজঃ প্রসিতিং ন পৃ্থীং যাহি রাজেবামবাঁ৬, ইতেন। তৃষীমন্থ প্রসিতিং 
ভ্রণানোইস্তাসি বিধ্য রক্ষসম্তপিষ্টেঃ ॥৮ ইতি ।_+কৃণুত কুরুঘ। পাঁজো বলং। প্রসিতিং ন 
মৃগবন্ধনহেতুতৃতপাশ্ামিব পৃর্ণীং প্রসারিতাং ৷ অমবানমাত্যযুক্তঃ। ইভেন হস্তিনা তৃঘীং 
শীপ্গামিনীং প্রসিতিং প্রকুষ্টসেনাং দ্ূণানো হিংসন্। অস্তা ক্ষেপ্তা ধাবয়িতা। রক্সো 
য়াক্ষসান্। তপিষ্টেরতিসস্তাপকৈর্ব্বাণৈঃ।॥ হেহগ্নে মুগবন্ধনায় প্রসারিতাং পান্তামিব রক্ষো- 
নিরোধায় প্রৌং বলং কুরু। অমাত্যযুক্তো গজেন সহিতো রাজেব রক্ষসামুপরি যাহি। 
ক্ষিপ্রগ|মিনীং পরকীয়সেনামন্থু পৃষ্ঠতো গত্বা৷ মারয়ন্নবশিষ্টায়া ধাবয়িতা ভব। ০০০৪ 
রাক্ষসাম্বাণৈস্তীক্ষিরবধ্য ॥ ১ ॥ অথ দ্বিতীয়া__ 

২। “তব ভ্রমাস আশ্ুয়া পতস্তন্থ স্পূশ হধ্যতা শোশুচানঃ। তপৃ৬ষ্যঞ্সে জুহ্বা 

পতঙ্গানসংদিতো বি লজ বিঘগন্াঃ॥৮ ভ্রমাসো ভ্রমণশালিনো বিস্ষ লিঙ্গঃ। অসমন্দিতোই- 
খণ্ডিতঃ। (+আাশুয়া শীত্বগামিনঃ ।  ধ্যতা ধাষ্টোন। শোৌশুচানো ভূৃশং 
দীপামানঃ। তপৃংষি সস্তাপান্। পতঙ্গান পতনশীলান্)। বিস্থজ বিশেষেণোৎপাদয়। 
বিষকার্বতঃ | উকা মহাজালাঃ। হেংগ্নে তব সম্বন্ধিনে! বিশ্ফলিলাঃ শীগ্রগামিনঃ 
সর্বতঃ পতস্তি। ত্বমপি ভূশং দীপ্যমানস্তৈরিশ্দ,লিলৈস্তান সুরান্ধাষ্টেনাত্যস্তগামনুস্পৃশ। 
পুনরপি জুহ্বা হুতেন হবিষা ত্বমবিচ্ছিন্নঃ সন্ সন্তাপান্বিশ্ষ লিঙ্গাম্মহাজালাশ্চান্থরবাধনায় 
সর্বতো বাহুল্যেনোৎপাদয় ॥ ২ ॥ অথ.তৃতীয়া-_ 

৩। «প্রতি ্পশো বি স্জ তুর্মিতমো৷ ভবা পায়ুর্বিশো অন্ত! অদন্ধঃ। যো নো দূরে 
অঘশ৬/সো যো অস্ত্যগ্নে মাকিছ্ে ব্যথিরা দধ্ষীৎ॥/ ইতি !_স্পশঃ পাশান্। তৃণিতমোহ- 
তিত্বরিত: | পাধুঃ পালয়িতা। বিশঃ প্রজায়ঃ। আদন্ধ;ঃ কেনাপ্যহিংসিত:। অঘশংসো 
বিচিত্রবধকারী। অস্তি সমীপে । মাকিন্ম॥ ব্যথির্ব্যথাকারী। আদধর্ষাৎ সর্বতো ধৃষ্টো ভবতু। 
হে২গ্রে চিত্রবধকারী রাক্ষস! যোহম্মাকং বৈরী দূরে বর্ততে, যশ্টাস্তিকে বর্ততে তং প্রতি 
ত্বমতিত্বরিতো বন্ধনহেতুন্ পাশান্থিবিধান্ স্থজ। কেনাপ্যহিংদি তন্বমন্মদাদিকায়! অন্তাঃ গ্রজায়াঃ 
পালকো। ভব। কোংপি ব্যথগ্িতা রাক্ষসন্তে সমীপে সর্কাত্র ধৃষ্টো মা ভবতু ॥ ৩ ॥ অথ চতুর্থ-_ 

৪। “উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তন্ুঘ শ্তমিত্রাঞ. ওষতাত্তিগ্রহেতে । যো নো অরাতিং সমি- 
ধান চক্রে নীচ তং ধক্ষ্যতসং ন শুফম্॥ ইতি।-হেহগ্ে তমুত্তিষ্ঠ শত্রন্ প্রতি সর্ধতঃ 
প্রবর্তস্ব । হে তীক্ষাযুধ ত্বমমিত্রান্নিতরাং দহ। হে সমিধ্যমান বনে যোহম্মাকং শত্রত্বং চক্রে 
তং নীচং কৃত্বা শুফমতসমিব কাষ্ঠমিব ভপ্মী কুরু॥ অথ পঞ্চমী-_ 

৫। “দ্ধ ভব প্রতি বিধ্যাধ্যপ্রদাবিস্বণুঘ দৈব্যান্তগ্নে। অব.স্থিরা তস্থুহি যাডুজ,নাং 
জামিম্জামিং প্র যৃণীহি শত্রন্॥” ইতি। হেথগ্নে ত্বমৃদ্ধেণ ভবোছ্যক্তো ভব। অশ্মদধি 
অন্ম(কমুপরি ষে শত্রবঃ সংবৃত্বান্তান্ প্রতি বিধ্য। হেহগ্নে দৈব্যানি বী্ধ্যাগ্যাবিষ্ুরু। যাতু- 
জ.লাং যাতুধানানাং স্থিরাঁণি বীর্যাণি অবমতানি যথা ভ্বস্তি তথ! তনুহি-কুরু। জামিং 
পুনঃপুনস্তাড়িতঃ, অজামিরতাড়িতস্তাদৃশান্ সর্বান্ প্রমূণীহি মারয়॥ অথ ষষ্ঠী 
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৬। পস তে জানাতি বুমতিং ঘবিষ্ঠ ষ ঈবতে ব্রন্ণে গাতুমৈরৎ। বিশ্বান্তশ্মৈ সুদিসালি 
রায়ো ছায্বোন্তর্যো বি ছুরো৷ অভি স্বৌৎ+ ইতি। হে যবিষ্ঠ যুবতম যো যজমান ঈবতে শ্বগৃহং গ্রাতি 
গমনবতে ব্রঙ্গণে পরিবুঢ়ায় তুভ্যং গাতুং হবিলক্ষণমন্নমৈরৎ প্রদদাতি স এব যজমানম্ানুগ্রহ- 
যুক্তাং সুমতিং জানাতি। তবমপি অর্ধাঃ স্বামী ভূত! রায়ে! ধনানি ছায়্ানি যশাংসি ছুঝে গৃহাংস্াতি- 
লক্ষ্যান্মৈ বজমানায় বিশ্বানি স্থদিনানি যথা ভবস্তি তথ! ছোৎ প্রকাশযনানুগৃহাণ। অথ সপ্তমী-- 

৭। এসেদগ্নে অস্ত স্ৃভগঃ ন্ুদানূর্যান্বা নিত্যেন হবিষ! য উক্থৈঃ1 পিগ্রীষতি স্ব আয়ুষি 

ছয়োণে বিশ্বেদশ্ৈ হুদিনা সাহসদিষ্টিঃ ইতি । হে অগ্নে যো যজমানঃ স্ব আযুংষি যাবজ্জীবং 
ছরোণে দ্বগৃহে নিত্যেন প্রতিদিনমনুষ্ঠেয়েন হবিষা ত্বাং পিগ্রীষতি গ্রীণয়িতূমিচ্ছতি ষশ্চোক্ধৈ: 
শগ্তৈঃঃ পিত্রীধতি স এব সুতগঃ সৌভাগ্যবান স্ুদানুঃ শোডনদানবানপাস্ব । অন্তা অন্ত 
যজমামন্ত সাঁ সর্বাহপীর্টিঃ সুদিনৈবাসস্তবতি। অথাষ্টমী-_ 

৮।* “অর্চমি তে সুমতিং ঘোব্যর্ধাক্ সং তে বাবাতা৷ জরতামিয়ং গীঃ। সবশ্বান্বা শুয়থা 

মর্ঘয়েমাশ্মে ক্ষরাণি ধারয়েরমথ দূযন্ ॥৮ ইতি ।-হেহগ্জে তব সমতিমনুগ্রহরূপামচ্চাদি মনসা 
পৃজয্বামি। অর্বাগর্বাচীনাংপি ঘোষি থোষবতীয়ং স্তবতিরূপা মদীয়া গীর্ব্বাবাতা পোঁনঃপুন্তেন 
গ্রশ্যতা তে ত্বয়ি সম্যগ জয়তাং জীর্যযতাং ত্বাং বিহায়ান্তত্র মা গচ্ছতু। বয়ং তু ত্বতপ্রসাদা- 

চ্ছোভনৈরশ্বৈ রখৈশ্চ যুক্ষাঃ সন্তস্বা মর্জয়েম সেবেমহি। ত্বমপ্যনুদ্যুনহ্দিনমন্মে অন্মাসু 
ক্ষত্রীণি সামর্থযানি ধারয়েদ্ধীরয় ॥ অথ নবমী-_- 

৯। “ইহ তা ভূরধ্যা চরেছুপ অবন্দোষাবন্তদ্দীদিবা৬সমন্ছ দৃান্। কত্রীড়ত্তত্বা স্ুমনসঃ 
সপেমাভি ছ্যায়া তন্থিবা৬সো জনানাম্ ॥'” ইতি । হেহগ্নে ইছান্সিল্লোকে শ্রেয়োর্থী পুরুযন্থা- 
মেব ভরি বাছুলোন সরবত উপচরেতত্ন্নাত্মনি স্বনিমিত্তং। কীদৃশং তাং, দোষাবস্তদ্দীদিবাংসং 
রাত্রিং দ্রিবং দীপ্যমানং। কিয়ন্তং কালমূপচারঃ, অনুদাুনমুদিনং। তক্মান্য়ং ভীড়স্তো হষ্ট- 

মনসন্বাং সপেম সঙ্গচ্ছেম ভজেম। কিং কুর্ধস্ত:, জনানাং মধ্যে দ্যুয়ানি ধনানি অভিতস্থি- 

সন্বত্প্রসাদাদধিষ্ঠিতবস্তঃ ॥ অথ দশমী-- 

১০। খস্বা শ্বশ্বঃ স্ুহিরণ্যো অগ্ উপযাতি বস্থুমতা রথেন। তন্ত ভ্রীতা ভবসি তন্ত 

সথা যস্ত আতিথ্যমান্যগজুজৌবৎ॥”” ইতি।-হেহগ্পে তবৎপ্রসাদাচ্ছোভনৈরশৈঃ 'সমীচীনেন 
হিরপ্োেন চ যুক্তো যো যজমানো হবিংস্বরূপধনবতা রথেন সহ ত্বামুপযাতি ভগ তং ভ্রাতা 
ভবসি। কিং চযন্তবাতিথিসংকারমানুষক্ প্রতিদিনং জুজোষং প্রীতিপুরঃসরং করোতি তস্ত বং 

সখিবৎ স্বাধিনো ভবসি ॥ 'অথৈকাদশী-_. 
১১। “মহো! রুজামি বন্ধুত! বচোভিন্তক্স। পিতুর্গোতমাদন্দিয়ায় । ত্বং নো অন্য বচসশ্চি- 

কিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ॥ ইতি-হেহগ্নে বন্ধুতা ত্বদীয়েন বন্ধুত্বেন মহোতনুরাণাং 
তেজোহধিক্ষেপরূপৈর্বচোভিরেব রুজামি ভঞ্জয়ামি | তত্বদীয়ং বন্ধুত্ব গোতমাদেগাতমসদৃশা- 
দধ্যাপকাৎ পিতুর্শামন্থপ্রাপ। হে হোতর্দেবানামাহবাতর্ষবিষ্ঠ যুবতম সুক্রতো শোঁভনক্রতো 

যাগনিষ্পাদক দমূন! দাস্তমনান্বব নোহম্মদীয়ন্ত বচসোধ্ধীতবেদন্ত রহস্তং চিকিদ্ধি 
জানাসি॥ অথ দবাদশী-_ 

১২। “অন্বগ্জন্তরণয়ঃ সুশেবা অতজ্জাসোহবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ | তে পাঁয়বঃ সপ্রিয়ধেণ নিষ- 
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ভাগ্নে তব নঃ পান্বমূর ॥৮ ইতি।_হেহগ্রে তব তে নঃ পাস্ত, ত্দীয়াস্তথাবিধা রশ্ময়োংম্মান্ 
পালয়ন্ত। অমূরেত্যগ্রিবিশেষণং | মূর্শচ্ছ| তান্ মূরস্ততোন্থত্বাদমুরস্তস্ত সম্বোধনং। কীদৃশাস্তে 
“রশ? স্বপ্নজন্মানো মিথ্যাভৃতা! ন ভবস্তীতি অস্বপ্রজঃ | ব্যত্যয়েনৈকবচনং। তরণয়ে! ছরিত- 
রূপং তমস্তারয়স্থি। সুশেবাঃ স্বুখেন সেবিতুং যোগ্যাঃ। অতন্ত্রাসোৎ প্রমত্াঃ। অবৃকা 

অহিংসকাঃ। অশ্রমিষ্ঠাঃ শ্রমরহিতাঃ। পায়বঃ পালকাঃ। সধ্রিয়ধ্চঃ সহ প্রবর্তমানাঃ। 
নিষচ্ঞ যাগপ্রদেশে স্থিত্বা ॥ অথ ত্রয়োদশী-- 

১৩। “যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্স্তো অন্ধং ছুরিতাদরক্ষন। ররক্ষ তান্ৎ- 
সুকৃতে। বিশ্ববেদা দিগন্ত ইত্রিপবেো না হ দেভুঃ।৮ ইতি।হেখগ্পে তব সঘবন্ধিনঃ পালক! 

যে রশ্ময়ো মমতাখ্যায়াঃ কন্তাশ্চিদেযাষিতোহপত্যং কচিদন্ধং পন্ঠত্তে। ছরিতাদান্ধালক্ষণাদরক্ষন্। 

ইয়ং ত্বাখ্যাক্লিক! কাণি ব্রাঙ্গণাস্তরে দ্রষটব্যা। বিশ্বং বেতীতি বিশ্ববেদাঃ। তাদৃশো ভবান্- 
সুক্কতঃ শোভনকর্ম্কারিণন্তানুশীন,রক্ষ। তে রিপবে! রাক্ষসান্তান্দিপ্ন্ত ইদ্দিব পরিভবিতু- 
মিচ্ছস্তোইপি ন! হ দেতুনৈ'ব পরিবতৃবুঃ ॥ অথ চতুর্দশী- 

১৪। দত্বয়া বর৬. সধস্ান্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্তাম বাজান্। উভা। শ৬স! সদয় সত্যতা- 

তেহনুষ্য়। কৃণুহাহয়।ণ” ইতি_-হেইগ্নে বয়ং তব প্রণীতী প্রেরণয়। বাজাননান্তন্ঠ।ম| 
কীদৃশ! বয়ং, ত্বয়া সধন্তঃ। সহ যজ্ঞকর্ম নয়ন্তীতি সধন্াঃ। ত্বোতাত্্রা রক্ষিতাঃ। হে 
সতাভাতে সত্যবিষ্তার, উভ1 শংসা ত্বদগ্রেংশ্মাভিঃ শংসনীয়াবৈহিকামুদ্মিকৌ পুরুষার্থাবুভৌ 
হূদয় (ক্ষর দেহি)! হেহহয়াণ ভক্তানামলজ্জাকরানুটুয়! কৃণুহি সাধনানুষ্ঠাপনেন তাবুভৌ 
কুর। অথ পঞ্চদশী-- 

১৫। ণ্তয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোমং শ্তমানং গৃভায়। দহাশসো 

রক্ষলঃ পাহন্মান্রহো। নিদো 'মিত্রমহো! অবদ্ধাৎ” ইতি-_হেহগ্রেইয়া সমিধাহনয়া লামিধেন] 
তে ত্বাং বিধেম পরিচরেম। অন্মীভিঃ শম্তমানং স্তোমং স্তোত্রং প্রতিগৃভায় প্রতিগৃহাণ। 

অশসোহপ্রশস্তান্ রক্ষসো রাক্ষসান্সহ। মিত্রমুপকারকং মহস্তেজো৷ যন্তাসৌ মিত্রমহা হে 
মিত্রমহো দ্রুহো৷ বৈরিরুতদ্রোহান্লিদো নিন্দায় অব্।দন্ষ্ঠানদোষাচ্চাম্মান্ পাহি। অথ ষোড়শী । 
সা তু পুরোস্ুবাক্যা-_ 

১৬। প্রক্ষোহণং বাঁজিনম! জিবর্থি মিত্রং প্রথিষ্টসুপ যামি শর্ম। শিশানো অগ্িঃ 
ক্রতুতিঃ সমিদ্ধঃ স নে! দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ “ইতি । রক্ষসাং হস্তারমন্নবস্তমগ্রি- 
মাভিমুখ্যেন দীপয়ামি। জগতাং মিত্রং প্রিষ্ঠং বিস্তীর্গতমং শর্দ শরণমুপযামি ভজামি। 
এতদা্দিভিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ সংজলিতঃ শিশানস্তীক্ষঃ দোহগ্রিপ্দিব! রিষে! হিংসকাদন্মান্ পাতু। 
স এব নক্তমপি পাতু অথ সপ্ত্দশী। সা তু যাজ্যা_ 

১৭। “বি জ্যোতিষ! বৃহতা৷ ভাত্যপ্রিরাবির্বিশ্বীনি কৃণুতে মহিত্বা। প্রাদেবীন্্য়াঃ 
সহতে ছুরেবাঃ শিশীতে শুক্গে রক্ষসে বিনিক্ষে” ইতি। অয়মগ্রির্বহতা জ্যোতিষ! বিভাতি। 
বিশ্বানি মহিত্বা মাহাত্মেনাবিষুরুতে। অদেবীরান্ীর্দ,রেবা ছুরত্যয়। নায়াঃ প্রসহতে 
বিনাশয়তি। রক্ষসে রাক্ষসান্িনিক্ষে বিনাশয়িতুং শূঙ্গে দে জালে শিশীতে তীক্ষী করোতি। 
অথাষ্টাদশী। সা তু বিকরিতা যাজ্যা_ 



২ প্রপঠিক, ১৪ অন্যাক।] কৃষ্ণ-যজুবেবদ-মন্্র। ৬৯৫ 

১৮। প্উত স্বানাসো দিবি যত্তপেন্তিগ্ামুধ! রক্ষসে হস্তবাউ। মদে চিদশ্ত প্র 
রুজস্তি তামা ন বরস্তে পরিবাধো অদেবীঃ, ইতি। তিগ্মং তীক্ষত্বমেবাহযুধং যেষাং 
রশ্মীনাং তে তিগ্মাযুধান্তে তব স্বানাসোংনেন পুরে/ডাশেন ধ্বনিং কৃর্বস্তঃ। তাদৃশা অগ্নে 
রষ্ময় উত দিবি ষন্ধ ছ্যলোকেপি প্রসরস্ত। কিমর্থং, রক্ষসে হস্তবাউ রাক্ষসান্ হস্তমের। 
অন্তাগ্নের্ভামা ভাসো রশ্ময়ো মদে চিদশ্বনর্যায়ৈব প্ররুজস্তি প্রতিপক্ষিণো ভর্জন্তি। 
অদেবীরান্্য্য£ পরিবাধঃ সর্বত: কৃত বাধা ন বরস্তে নৈবাশ্মানাবৃণস্তি। অত্র যোড়ণ 

বিকল্লিত। সামিধেনী। * উত্তরে যাজ্যান্থবাক্যে ইতি কেচিৎ। তথা বাস্তু ॥ অত্র বিনিষোগ- 
সংগ্রহঃ-“কৃণু রাক্ষোঙ্কে যাগে লামিধেন্তস্ত যোড়শ। যাজ্যান্থবাক্যে ছে অষ্টাদশ মন্ত্র 

ইহেরিতাঃ। ইতি ॥ মীমাংসা তু উভা বামিন্্রামী ইত্যত্রেব সর্বত্র যাজ্যাকাণ্ডে যোজনীয়া । 
ছন্দোহপি সর্বীসামৃচামত্র ত্রিঃবেব | (১ অই্টক--২ প্রপাঠক--১৪ অনুবাক )1 

ইতি' শ্রীমৎসায়ণাচাধ্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে কৃষ্ণযুর্বেদীরতৈত্তিবীয়সং" 
হিতাভাম্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে চতু্দশোহ্মুবাকঃ ॥ 

গু রথ ঙ্ী 

বেদাথন্ত প্রকাশেন তমো৷ হাদ্দং নিবারয়ন্। 

পুমর্থাংস্চতুরে৷ দেয়াঘিগ্তাতীর্ঘমহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ 
কী রি গাঁ 

ইতি শ্রীমদ্িগ্তাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবুককমহা রাজস্তা- 

হজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাণে কৃষ্ণযজজর্ব্বদীয়তৈত্তিবীয়- 
ংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥ ২॥ 

০ রী 
ঁ 

মন্ত্র।থ-আলো না । 

এই চতুর্দশ অনুবাকে দ্বিতীয় প্রপাঠক পরিসমাপ্ত হইল। চতুর্দশ অনুবাকের 'ষ্টাদশটা 
মন্ত্রের মধ্যে সপ্ডদশটা মন্ত্র ধ্থেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। 
ষোড়শ মন্ত্রী খথেদের অষ্টম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের মন্ত্র। উভয়ত্রই ভাম্বকার সায়গাচার্ধ্য। 
কিন্ত ককষ্-যনূর্বেদের চতুর্দশ অনুবাকের অন্তর্গত মন্ত্রসমূহের ভাম্যের সহিত খগ্সেদের 
মন্ত্রসমূহের ভাষ্বের যথেষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কেবল ভাষ্মের ভাষার পার্থক্য নহে; তাবেরও 

যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। তাই মনে হয়, সায়ণ।চার্যের নামে প্রচলিত হইলেও, ভাষ্যকার 
বিভিন্ন। নচেৎ, একই মন্ত্রের ভাঘ্য - এবং ব্যাখ্যা স্থান-বিশেষে বৈশিষ্ট্য-সম্পর্ন কেন হইবে? 
ভাবের এবং ভাষার বিভিন্নতাই বা কেন ঘটিবে ? আমরা কৃষ্ণ-যনুর্বেদের এবং খণ্থেদের উভয়বিধ 
ভাব্য মিলাইয়! মগ্থ-সমূছের অর্থ নিষ্ফাশন করিলাম। বলা বাছল্য, আমাদের ব্যাখ্যার ভাব 
উউয়বিধ ভাব্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের হইল। আমাদিগের আদর্শ অন্তরূপ) তাই এই পার্থক)। 



৬৯৬ যজুর্ব্বেদ-সংহিতা | [প্রথম কাও, প্রথম অই্টক। 

ভাস্মানুক্রমণিকায় ভাষাকার চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ্র প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আডাষ প্রদান করিতেছি। তাঘ্যকার প্রারস্তে বলিয়া- 
ছেন,--এই অন্ুবাকে কাম্য, সামিধেনী, বাজ্যা, পুরোণুবাক্যা প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

ত্রয়োদশ অন্ুবাকে হুবিধধান-মণডগ নির্মিত হইল। চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্াদির দ্বারা পূর্বোক্ত 
মণ্ডপ-নিম্দীণমূলক বিশেষ কোনও কাধ্যই সম্পন্ন হয় না বটে; কিন্তু তাহা হইলেও অধ্যাপক- 
সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে প্রপাঠকের শেষ অনুবাকের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়। 

সেইজন্ত, চতুর্দশ অনুবাক, ধ্িতীক়্ প্রপাঠকের শেষ বলিয়া, এই অন্ুবাকে কাম্য, সামিধেনী, 
পুরোনুব্যাক্যা এবং যাজ্যা উক্ত হইয়াছে। ইষ্টিকাণ্ু-মতে ব্রাতপত্য ইষ্টির পূর্বে রক্ষো 
ইষ্টির বিধান আছে। চতুর্দশ অন্ুবাকে সেই রক্ষো৭্ন ইষ্টির মন্ত্রসমূহ ও তাহার প্রয়োগ-বিধি 
উল্লিখিত হইল। রক্ষোর্-ইষ্টিতে “কৃণুষ পাজঃ, প্রভৃতি মন্ত্র বিনিযুক্ত। অনুবাকের খক ব! 

মনত্রসংখ্যা অষ্টাদশ । তন্মধ্যে পঞ্চরশটা সামিধেনী বিষয়ক | একটা ০০০৪ এবং 
দুইটা মাঁজ্যা বলিয়৷ কল্পিত হয়। 

চতুর্দশ অন্বাকের মন্ত্র -সমুহের ব্যাখ্যায় আমরা অনেকত্র ভাষ্যের ভাবেরই অনুসরণ 

করিয়াছি। ভাবার্থ-নিষ্ষকাশনে মতান্তর যে আদৌ সংঘটিত হয় নাই, তাহা নহে; সে 
মতান্তরের কারণ আর অন্ত কিছুই নহে; সে কেবল আমাদিগের অনুস্থত গগ্থার অন্ুগমন 
মাত্র। কর্মকাণ্ডের অতীত আধ্যাত্বিকতামূলক উচ্চভাব প্রকটনই সে মতান্তরের একমাত্র 
কারণ। অবশ্ঠ, তাহাতে আমরা কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করি নাই । বেদমন্্র কাম" 
ধেন। জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মন্ত্রার্থের তীরতম্য-_ইতরবিশেষ হওয়! স্বাভাবিক । তাই 
আমাদের পন্থার এবম্িধ পার্থক্য। যাহা হউক, মন্ত্ার্থনিফাশনে আমর! যে ভাব উপলব্ধি 
করি, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহ! একে একে প্রকটিত করিতেছি। 

প্রথম মন্ক্রে (“কণুঘ পাজঃ+ প্রভৃতি ) প্রার্থনা সুচিত হইয়াছে। প্রার্থনা করা হইয়াছে, 

“হে ভগবন্! জ্ঞানধনদাঁনে আমাদিগের বহিরন্তঃশক্র বিনাশ করুন; এবং শক্রনাশে আমা- 
দিগকে পরমার্থধন প্রদান করুন।” মন্ত্রের মধ্যে দুইটা উপমাবাক্য আছে,__প্রসিতিং ন পৃথথীং, 
এবং “রাঁজেব অমবাঁন”। উপমাঘয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের অর্থবৌধ-বিষয়ে কোনও 
ংশয় থাকিবে না। “প্রসিতিং পদে “ভুর্কেদে এবং “ধগ্থেদে”, ভাষ্যকার পক্ষী বা মৃগ বন্ধন 

হেতুভৃূত পাশ বা জাল অথনিপ্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রসিতিং ন' উপমা-বাঁক্যের অর্থ 

হইয়াছে--পক্ষী বা মৃগন্ধন জন্ত জালের স্াঁয় প্রসারিত অর্থাৎ ব্যাধ যেমন গহন কাননে পক্ষী 

ব! মৃগ বন্ধনের জন্য পাঁশ বাজাল বিস্তার করে। আর 'রাজেব অমবান, উপমার ভাষ্যকার 
অর্থ করিয়াছেন, __“অমাত্যযুক্ত রাজার স্তাঁয়।” আমাদের হিসাবে, ব্যাধের 'সহিত ভগবানের 
(অগ্নির), জালের সহিত জ্ঞানরশ্মির (“পাঁজঃ ), মুগ বা পক্গীর সহিত কামক্রোধাদির এবং 
গহন-কাননের সহিত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের উপম! সংসচিত হইয়াছে । এ ছুই উপমা- 

বাক্যের সহিত “কণুষ পাজঃ, পদদ্ধয়ের সংযোগে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে।--হে প্রজ্ঞান- 

স্বরূপ তগবন্! ব্যাধ যেমন পক্ষি বা মৃগবন্ধনের জন্ত গহনবনে জাল বিস্তার করে এবং রাজা 
যেমন সৈন্ভ পরিৰৃত হইয়া অমিত-পরাক্রমে শক্রুদলকে ধর্ষণ করে, আপনিও সেইরূপ গহন 



২ প্রপাঁঠক, ১৪ আন্বাক |] কৃষ্-যজুবে্রেদ-মন্ত। ৬৯৭ 
কাননের স্তায় আমার অজ্ঞান্তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আপনার তীক্ষ-তেজঃরূপ জাল নিস্তার কক্ন 
এবং আমার অস্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তি-ন্বপ অমাত্যে পরিবৃত হুইয়। অমিততেজে আমার বহিরস্তঃ- 

শত্রদিগকে ধর্ষণ করুন । অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি সহ্যুত কর্মের প্রভাবে আপনি আমার 
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছারণ করুন। আর সেই জ্ঞান প্রভাবে 
অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে আমার অন্তরের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক 1, 

চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্রসূহ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে,-যজ্-কুওস্থিত হোৌমাগ্রিকে 

লক্ষ্য করিয়াই মন্্র-সমূহ প্রবস্তিত হইয়াছে ; আর, মেই অগ্রির নিকট অচ্চনাকারী জমান শক্র- 
নাশের, পরমধনলাভের এবং কর্মফলসাধনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাতে ভিন্ন- 

দৃষ্টিসম্পন্ন জন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন প্রজলিত পরিৃশ্তমান লৌকিক অগ্নির পূজার বিষয়ই প্রখ্যাত 
করেন। কম্ত আমাদের মতে এ অগ্রি-_সম্বুথে পরিদৃশ্ঠামান জালামালাময় এ জড় অগ্নি 
পুজা নহে অগ্নিপূজ! বলিতে, অগ্নি ধাহার বিভূতির বিকাশ, আমরা তাহারই উপালনা বুঝিয়! 
থাঁকি। প্ররূপ পুজার উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নির পুজা! করিতে করিতে, এ অগ্নি ধাহার 
বিভৃতি--তাহার পুজায় প্রবৃত্তি আসিবে। অগ্নির পুজার লক্ষ্যই এই যে, এ অগ্রির পুজা 
করিতে করিতে, যিনি সকল অগ্নির মুলাধার, তীহার সন্নিকর্ষলাভ ঘটিবে। শিশু বর্ণমালা 
শিক্ষা করে; উদ্দেশ্া--বর্ণমালা! সংগ্রহিত ভাষাবন্ধনীর মধ্য হইতে ভবিষ্যতে জ্ঞানরত্ব উদ্বার 

করিতে সমর্থ হইবে। এই অগ্নিপূজার লক্ষ্যও তাহাই । উদ্দেগ্ত এই যে,--এই পার্থিব 
অগ্নির মধা দিয়া, ষজ্ঞকুণ্ডের এই আবেষ্টনীর অভ্যন্তর বাহিয়া, সেই অগ্রিময়ের_-সেই জ্ঞানময়ের 
সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সকশ সম্প্রদায়ই এই লক্ষ্য লইয়াই অগ্নিপুজার 
বিধান করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানজন না বুঝিতে পারিলেও, এই পুজার ফলে ক্রমশঃ 
জ্ঞানরাজ্যের পথ পরিষ্কৃত দেখিবে। অন্ধজীব জ্যে।তিশ্য়ের জ্যোতি; অনুসরণ করিয়! অগ্রসর 

হউক,__প্রধানতঃ এই উদ্দেশেই বেদ-মন্ত্রে বজ্ঞদি ব্যপদেশে অগ্রিপূজার প্রস্তাবনা । 
অগ্নিরূপে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি এই জড় অগ্নির ?-_-সে কি এই সামান্ত 

অগ্নির উপাসনা ? যিনি আগ্নর অগ্নিত্ব, যিনি বাধুর বাধুত্ব, যিনি বরুণের বরুণত্ব, যিনি ত্রদ্ধার 

্রহ্ত্, যিনি ইন্দ্রের ইন্্রত্ব, যিনি হুর্য্যের হু্য্যত্ব-_সে কি সেই অগ্রির উপাসনা নহে? যিনি 
বিশ্বের আদি, ধিনি বিশ্বের বীজ, ধিনি বিশ্বের প্রাণ, ধিনি বিশ্বেশ্বররূপে বিশ্বে বিরাজমান ) 

ধিনি মাতা, বিনি পিতা, যিনি দয়িতা ; যিনি দেব, যিনি অস্থুর, যিনি দানব, যিনি গন্ধবর্ষ ) 

ধিনি স্বরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; বিশ্বরূপদর্শনে ভীতিবিহ্বল-চিত্তে 

নরনারায়ণ অর্জুন যাহার উদ্দেশ্তটে বলিয়াছিলেন,-- 

“ত্বমক্ষরং পরমবেদিতব্যং তবমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশতধম্মগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষমতো৷ মে॥ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণন্তমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 

বেত্বাসি বেগ পরঞ্চ ধাম ত্বয়। ততং বিশ্বমনস্তরূপং ॥” 

এ অগ্নি কি তীহারই নামাস্তর নহে? এ উপাসনা কি তীঁহারই উপাসনা নহে? কেবলমাত্র 
যদি এ যজ্ঞকুওস্থিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাহাকে 

কুফ-যহুর্বেদ--৮৮ 



৬৯৮ যজুর্বেবদ-সংহিতা | [প্রথম কাণ্ড, প্রথম অষ্টক। 

তিগ্হেতে, হোতা, অন্রয়াণ, মিত্র, বন্ধু, ষবিষ্ঠ, অমূর, অতিথি প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করিয়া 
বিশৈধিত করা যাইতে পারে? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করে, বন্ধু 

 ষেমন বন্ধুর উপকার-সাধন করে) পরিদৃশ্ঠমান জড় অগ্নির ক্রোড়ে সেইরূপভাবে স্থানলাভ 
কার! যায় কি? সে অগ্সির নিকট কেমন করিয়াই বা ধনপুত্র-লাতের প্রার্থনা করা যায়, 

আর কেমন করিয়াই বা সে অগ্নি বন্ধু ব! মিত্র হইতে পারে! সুতরাং বেশ বুঝ! যীয়,-এই 
পরিদৃশ্তমান জড় অগ্নি ব্যতীত আরও এক জড়াতীত অগ্নি আছেন, ধীহাতে সে সকলই বিদ্যমান 

আছে! তাহার নামের অন্ত নাই, তাহার রূপের অন্ত নাই। তিনি বহুরূপ বলিয়াই অগ্নি 

সাহার একটা রূপ; তিনি নামহীন রূপহীন বলিয়্াই অগ্নি তাঁহার একটা নাম। ' তাহার গুণের 
অস্ত নাই) তেজঃ তাই তাহার একটা গুণ) তাহার শক্তির অস্ত নাই, তাই দাহিকা তাহার 
একটা শক্তি। -তাহার প্রভার অন্ত নাই, তাঁই দীপ্তি তাঁহার প্রভা । তিনি অনলে, অনিলে, 
সলিলে--ভুলেকে ছ্যলোকে গোলোকে- বিশ্বব্ন্ষাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি 'একরূপে 

অনস্ত নামে, আবার অনন্তর্নপে এক নামে ওতঃপ্রোত অবস্থান করিতেছেন। শ্রুতি তাই 

ধলিয়াছেন,--"একং সদ্থিগ্রা বুধ! বদস্তি |” তাই যখন জ্যোতি নাম তাহার; তখন 

অনিরূপে মত্ত্যলোকে, সুর্ধযরূপে অস্তরীক্ষে এবং ইন্ত্রাদি দেবরূপে স্বর্গলোকে বিগ্ভমান আছেন । 
অশ্নিঙ্নপে তিমি বিশ্বপ্রকাশক | তাহার যে সেই বিভা, তাহার যে সেই দিব্য জ্যোতিঃ, 

উদ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। হ্তি তাই বলিয়াছেন, -প্ষস্ত ভাসা 

সর্বমিদং বিভাতি | তিনি আলোকময় ; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া রহিয়াছেন। আমরা 

যে জগথকে দেখিতে পাইতেছি, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাহারই আলোকের 
সাহায্যে । সেই আলোক-সাহাযোই আলোকলাত হইয়া থাকে । তিনি যদি অগ্নিরূপে হূরধ্যরূপে 

আলোক ব্তিরণ না করিতেন, তাহা হইলে কি মানুষ জগতকে দেখিতে পাইত ?- না, 
ফাহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত? আমরা মনে করি, চক্ষুর দ্বার| আমর! দেখিতে 

পাইতেছি) কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি যে, সে দর্শন করে! যদি আলোক না থাকিত, যদি 
জ্যোতিস্ানের সহায়তা না পাঁইত, চক্ষু কি দেখিতে সমর্থ হইত? আধার-_ আধার--ঘোর 
অন্ধকারে তাহাকে ঘেরিয়া৷ আছে! সৌভাগ্যক্রমে সে সেই জ্যোতিম্খয়ের দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত 
ইয়, সেই তো! তাহার দৃষ্টি-শক্কির ক্ষ রণ হইয়া থাকে ! এই জন্যই জগৎসবিত্ব কু্যযদেবকে লক্ষ্য 
করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,_“্ববিষ্যাং প্রতপন্ হৃর্ধযা বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ 1 হুর্যযদেৰ কেবল 
নিজের মগডলকে নিজে আলোকিত করেন না) জগথকেও তিনি প্রকাশ করেন । হুর্য যে 

দৃষ্টিগোচর হয়েন, সেও তাহারই প্রভায়। জগৎকে যে দেখি, সেও হুর্য্যেরই প্রভায়। যেমন 
বহির্জগতে, তেমনি অস্তর্জগতে | এই যে অগ্নি-_এই অগ্নি ধাহার ভাতিবিকাঁশ, তিনি যখন হৃদয়ে 
উদ্দিত হয়েন। তাঁহাকে যখন অন্তরে অন্থুভব করিতে পাঁরি ) তখনই অন্তরের আধার দুরীভূত 
হয়,-অন্তর অন্তরাআআর সন্ধান পায়,- হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ লাত করে। এই চতুর্দশ 
অন্ুবাকে সেই অগ্নিরই স্তব করা হুইয়াছে। যে অগ্নি বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,-- 
যে অগ্নি জগদালোকরূপে জগতের আধার দুর করিতেছেন,_-এ অগ্নি, সেই অগ্নি। আবার এ 
জগসি--সেই অগি-সযে অগ্নি জানানিরূপে হয়ে অধিষিত থাকিয়া অজ্ঞানান্বকার দুর করেন।... 
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যাঁজ্তিক যখন স্বচ্ছনে যজ্ঞা গ্রিমুখে চব্যচুষালেহপেয় উপাদের থাস্ভাদি আছতি প্রধান করিতে 
অভ্তান্ত হয়েন, বহুমূল্য বিভ্তুবিভব-রশ্বর্য্যের প্রতি তিনি যখন মমতাশৃন্ত হইয়া 'আনন্দ-সহুকারে 
তৎসমুধায় অগ্রিমুখে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন ) আর সকলই অগ্নিসুথে দশ্ধীভূত হইয়৷ ভশ্মলাৎ 

হইলে, তজ্জন্য তাহার মনে কোননূপ বিক্ষোত উপস্থিত হয় না) পরস্ত ষখন তিনি ভগবানের 
উদ্দেপ্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়। অবিকার-চিত্ত হইতে পারেন) তখনকার তাহার সে কার্য্য সে 
অবস্থ। নিষামকন্ম্ের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে কি? যে জন আগুণে সর্বন্থ অর্পণ করিতে 

পারেন; অপিচ সমর্পিত সমস্ত সামগ্রী ভম্ম হ্ই্বা যাইতেছে দেখিয়াও হৃদয়ে আনন্দ অন্কুভব 

করেন ) নিষ্ষাম ধর্মের আদর্শ তাহার নিকট নহে তো আর কোথায় আছে ? এই নিষ্কাম নিষ্পহ 
নিপ্িপ্ত কর্মের দ্বারাই কি মানুষ বিশ্বসেবার় পরসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখে না? তাই 

বলি, অগ্নিপৃজা_যজ্ঞকর্্ম সেই আদি স্তর-_সেই ভিত্তিভূমি,_যাহার উপর গীতার সেই নিষ্ষাম- 
ধর্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অথবা, সে সেই মুল গ্রতজবণ, যেখান হইতে মন্দাকিনীর-ধারার 
তায় নিষ্কাম-কর্্মের পুত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। অন্ি-পুজা-_বক্ঞকর্থের মধা দিয়াই 
সংসার নিষ্কাম-কশের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পায়। যাহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ 

করেন, কার্যের কিছুই করিতে পারেন না; অগ্রিদেবের উপাসনায় যাম্তিক-কর্মে তাহাদের 
কশ্মমুণীলনী ও জ্ঞানামনীলনী উভয় বৃত্তিই শ্কর্তি প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের সার্কত--সেই 
মহহ্দেষ্-সাধনে, মন্ুষ্যের কম্মপ্রবৃত্তির এবং চিত্রবৃত্তির যুগপৎ উৎ্কর্ধ বিধানে এবং নিফাম- 

ধ্মের মুলতনব্ব উদ্য|টনে। 

মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ কামক্রোধাদি অন্তঃশক্র এবং প্রলোভনাদিরূপ বহছিঃশত্র 

কর্তৃক প্রতিনিয়ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে । জ্ঞানোদয়ে শক্র বিতাড়িত হয়। হিংসাপ্রলোভন- 
কামক্রোব-সমন্থিত অন্তর অরণ্যের ম্যাম অসার । সেই অনার হৃদয়কে সারবান করিবার জন্য 

ভগবানের করুণ! প্রার্থনা । মানুষের অন্তরে বীজরূপে জ্ঞানের অঞ্কুর বর্তমান থাকে। 

সংকর্মপ্রভাবে, শুদ্ধসত্বের উদযনে-তাহার উৎকর্ষ সাধন হয় । তবে যাহার যেরূপ কর্শা, যাহার 

যেরূপ সামর্থ্য, তদমুসারে তাহার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার 
ফলভোগ হইয়৷ থাকে | যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অন্ুশীলনসমর্থ, তিনি তদন্থরূপ 
উতৎকর্ষ-মীধনে সমর্থ হন। সংসারের অনন্ত আবিলতার মধ্যে যিনি নিমজ্জিত, জ্ঞানাস্ুর তাহার 

মধ্যে বিশেষ প্রবর্ধমান হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি সংসারের মায়ামোহের ঘোর 
কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ঠাহাতেই সেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়,--তাহার অন্তরেই 
জ্ঞানাগ্সিকূপে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে প্রসিতিং ন পৃর্থীং এবং 
'রাজেব অমবান” উপমাদ্বয়ে, সেই বহিরস্তঃশক্রনাশে জানাগ্সি গ্রজ্জলিত করিবার প্রার্থনা 
আছে। বলা হুইয়াছে,_মুগান্বেধী যেমন গহন বনে জাল বিস্তার করিয়া মৃগ পক্ষী বিনষ্ট 
করে; সেইরূপ, হে ভগবন্, অরণ্যসদৃশ আমার হৃদয়ে প্রজ্ঞানম্বরূপ জাল বিস্তার করির! আমার 
সকল 'শক্ককে বিনাশ করুন এবং সৈম্তপরিবৃত রাজার স্চায় আমার অস্যরস্থিত সষ্ঠাব ও ভক্তি 
প্রভৃতি পরিরৃত হইয়! তাহাদিগকে নাশ করুন,। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ার্থ-নিষ্কাশনে তাই 
ভাম্যকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। 
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চতুর্দশ অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে পঞ্চম পর্যন্ত চারিটী মন্ত্রে বহিরস্তঃশক্রনাশে অন্তরে 
স্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্র নিত্যসত্যপ্রকাশক। 
ভগবানের করুণা আম্মজ্রানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি বর্ধিত হয়, আত্মজ্ঞানসম্পর ব্যক্তির অস্তর 

দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত থাকে, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত। পরবর্তী অংশে প্রার্থনার 
ভাব সংক্চিত। “মন্ত্রের জুহবাঁ এবং “পতঙ্গান্ পদদ্ধয় লক্ষা করিবার বিষয়। ভাষ্যকার 

ভুহবাঃ পদে “তেন হবিষা+ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রিতে আজ্যাদি আছতি দিবার 
ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের অর্থ হইয়াছে,--“অশ্াভিঃ প্রদত্তেন 
ভক্ষিরূপেণ হৃবিষা” ৷ ভক্ত ভগবানকে ভক্তি-সুধ! প্রদান করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া 
পাকেন। সাধারণ অগ্নিতে গবা-হবিঃ আহতি প্রদান তাহার লক্ষ্য নহে। তাঁহার লক্ষ্য 

পারলৌকিক স্ুখসাধন। তাই এহিক বিত্তসম্পত্তি প্রাপ্তির জন্ত তিনি লাঁলয়িত নহেম। 
তাহার নিকট তৎসমুদায় অতি 'অকিঞ্িংকর। “পতঙ্গান” পদের ভাব ভাষ্বের অনুসরণে 

পতনশীলান্ অর্থ গ্রাহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু “উক্কাঃঃ পদের সহিত এ পদ অন্থিত হওয়ায় 

পতঙ্গান পদের ভাব হইয়াছে,আক্সোৎকর্ষশীলানাং জনানাং ঘি পতনশীলান্ জালরূপাঁণি 

তেজাংসি। সম্গাবে মণ্ডিত হইয়া, ভগবৎপাঁদপন্মে ভক্ভিপুষ্পাঞ্জলি প্রদানে দিব্যদৃষ্টিলাভ 
সাধকের লক্ষ্য। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বাক্তিগণই দিব্যদৃষ্টিলাভে সমর্থ হইয়! থাকেন। বিশুদ্ধ 
নির্মল অস্তঃকরণ জ্ঞানের আধার । সেই হ্ৃদয়েই প্রজ্ঞানন্বপ ভগবান আবিভূ্তি হইয়া 

থাকেন। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই দিবাদৃষ্টি-লাভের প্রার্থনা প্রকাশিত, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 
তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,-হে ভগবন্! দূরে অথবা! নিকটে যে সকল শক্র বর্তমান, 
তাহাদিগকে আপনি পালন করুন।, “দূরে* এবং “অস্তি পদদ্বয়ে আমর! বহিরস্তঃশক্রর ভাব 

উপলব্ধি করি। প্রথমে সেই সকল শক্রুনাশের প্রার্থনা হইয়াছে, এখানে কিন্তু তাহাদিগকে 
পালন অর্থাৎ রক্ষা করিবার কামন! প্রকাশ পাইয়াছে। পরম্পর-বিরোধী প্রার্থন! 

বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্ত একটু অভিনিবেশ-স্হকারে বিচার করিলে এরূপ 

প্রার্থনাবও সার্থকতা আছে । 

আমরা ননে করি, এ 'অতি উচ্চ ভাবের প্রীর্থনা। দিব্যৃষ্টি-প্রভীবে যখন সর্বজীবে 

সমদর্শন-শস্তি লাভ হয়, তখনই এইরূপ প্রার্থনা করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই বলিতে 

পারা যাঁয়_-“হে ভগবন্! শক্রদিগকেও আপনি পালন করুন, রক্ষা করুন তখন শক্রমিত্রে 

ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে,__তখন সর্ধত্রই ভগবানকে দর্শন করিবার সামর্থ জন্ষিয়াছে, 
বুঝিতে হইবে। আত্মাই আত্মার বন্ধ, আবার আত্মাই আত্মার শত্র। আত্মার দ্বারা মন 

বশীভূত হইলে আত্মাই আত্মার বন্ধু হয়; কিন্ত অজিতেন্দিয় আত্মা শক্রতাচরণ করে এবং 
নিত্যকাল শক্রবৎ প্রবন্ধিত হইয়! থাকে । শ্রীভগবান্ তাই গীতোপদেশে কহিয়াছেন,__ 

“উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং নাত্মীনমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাস্মৈৰ রিপুরাত্মনঃ ॥ 
বনধুরাত্মাত্মনস্তপ্ত যেনাঝ্বৈবাত্মনা জিতঃ ৷ অনাত্মনস্ত্র শরুত্বে বর্তেতা্মৈব শক্রুবৎ ॥% 

আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরই এই অপ্রিকার লাভ হয়। নচৈৎ যিনি আত্মবিমূঢ, তাহার প্রার্থনা 

এরূপ হইতেই পারে না। তাই আমরা মনে করি, তৃতীয় মন্ত্রের এই অংশে নেই সর্বত্র 
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সমদর্শনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান আরও বলিয়্াছেন,--““লুহস্মিত্রাুদাসীম- 
মধাস্থম্েত্যবন্থযু সীধুছপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশেষ্াতে 1” এরূপ তত্বজ্তান, এরূপ সাধনা--কি 

সহজে অধিগত হয? পাঁপ পুণ্য, সাধু অদাধু, শক্র মিত্র, হিংসা অহিংসা, মধস্থ দ্বেধ্য প্রভৃতি 

বিষয়ে ফিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ; তাহারই অস্তরে এইরূপ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠে। এখানে যোগের 
চরম ক্র্তির সুচিত। যোগযুক্তাম্ম হইয়া! ধাহার অন্তর ভগবানে যুক্ত হইয়াছে, এ সেই আত্ম- 

জ্ঞানসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের উক্কি। ধিনি এই চরম.যোগে যোগী হইয়াছেন, ধিনি সাধনার এই 

সর্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন; তিনি তাহার অন্তরের সন্ভাবের দ্বারা পাপীকে 

পুণ্যবাঁন করিয়া লয়েন, শত্রুকে মিত্রজ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, অসাধুকে সাধু করিয়া তুলেন। 

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীচৈতন্তের আদর্শ প্রকটিত করিতে পারি। তিনি তাহার অস্তরের সন্ভাবাবলীর 

দ্বারা জগাই মাধাইএর স্তায় অতি অকুতি অভাজনকেও সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারা গ্রহ্থত হইয়াও, মধুর হরিনামামৃত-দানে তাহাদিগকে ক্রোড়ে 
স্থান দিয়াছিলেন। এখানকার আদর্শ_সেই আদর্শ। এখানে সেই বিশ্ব-গ্রীতিৰ ভাব 

গ্রকটিত। এখানে সেই উচ্চ যোগাঙ্গের--সেই উচ্চ আদর্শের অভিব্যক্তি। এখাঁনে সেই 
সর্বত্র সমদর্শনের পূর্ণজ্ঞানের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত । 

চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্থে সেই একইরপ প্রীর্থন! -- শক্রনাশে অস্তর নির্মল করিয়। সন্ভাবলাভের 
এবং জ্ঞানদৃষ্টি-সঞ্চারের কামনা! সংহ্চিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,--হে ভগবন | 
আপনি আমার বহিরস্তঃশক্র বিনাশ করিয়া আমাকে দিব্যজ্ঞান গ্রাদান করুন এবং 

অস্তরে অধিষিত হইয়| পরমধন বিধান করুন। এ হিসাবে মন্ত্র কামনামূলক | তবে 
এ কামনা-_স্বতন্্ কামনা । এ কামনা--পাধিব ধনৈশ্বর্যের কামনা নহে; এ কাঁমনা_ 
পুব্রকলত্রাদি-লাভের কামনা নহে ; এ কামনা--ভোগলালপামূলক কামনা! নহে। এ 
কামনা-বিত্ব-সম্পন্তির কামনা নহে। এ কাননা_এঁছিক স্ুখভোগের লালসামূলক নহে। 
এ কামনায় সংসারের আবিলত| নাই। এ কামনা-ভোগলালসা-কলুষিত নহে । এ 
কামনায় কলুষ-কলঙ্ক নাই। এ কামনার সহিত এঁহিক ভোগনুখ-লালসার বা বিস্ব-সম্পত্যাদির 

কোনও সংশ্রৰ নাই. জড় অগ্রিমুখে আহুতিদ।নে এহিক কামনার লেশমাত্র নাই-_এক্প 

উক্তি প্রহেলিকাণূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহাতে এঁহিক কামনার কোনও সংশ্রব 
না থাকিল, তবে সে কিরূপ ক।মনা ! আমাদের মতে সে কামনা-_-আত্মায় আত্ম-সন্মিলনের 

কামনা) সে কামনা--পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার বানন1; সে কামনা--পরাগতি মুক্তি- 

লাভের 'আকুল আকাঙ্া ; দে কামনা-_সেই অল্লানকুন্থমের মধুপান জন্য মনোমধুকরের 
প্রবল ভূষ্াা। মানুষের কামনার অন্ত নাই; তাহার আকাজ্ষারও পরিলীম। নাই। সে 
যতই ধনাধিকারী হউক ন| কেন, তাহার আকাজঙ্ষার নিবৃত্তি হয় কি? একটার পর 
একটা, তার পর আর একটা-_নিত্য নূতন কামনা, নিত্য নৃতন নৃতন আকাঙ্কা! তাহার ঘ্বদয় 
অধিকার করিয়া বসে। মান্য সেই আকাঙ্ষার চরিতার্থতা-সাধনে ব্যাকুল হয়) তাই 
দুঃখের গর ছুঃখ আসিয়। তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্ত সকলেরই 
লক্ষা এক অভির । সকলেরই লক্ষ্য-_মান্ষের সকল কর্শেরই একমাত্র 
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সেই আত্যন্তিক দংখনিবৃস্তি, সেই পরম স্ুখসাধন। কিন্তু তাহার দুঃখের অব্সান হয় 

কি? তাঁহার কামনা! বাসনার নিবৃত্তি হয় কি? একটা পর একটীর সঙ্গে সঙ্গে ছঃখের 
উপর দুঃখ আপিয়া তাঙহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে । নদীপ্রবাহ যেমন একটার পর 
একটী, তার পর একটা--এইপ্ূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; 
মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটার পর একটা করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয় বিচ্ছিন্নভাবে 
'প্রধাবিত হইয়াছে; পুরাতনের পর নৃতন, নৃতনের পর আবার নূতন ;-_-তাহার যেমন 
বিরাম দেখি না) সেইরূপে ছঃখের পর ছুঃখ-_কামনাঁর পর কামনা আসিয়া মানযকে অভিভূত 
করিতেছে ; এক দ্ঃখের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন ডঃখের নূতন নিশ্পেষণে সে 
বিপর্যস্ত হয়৷ পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অস্ত নাই; সংসারীর তেমনি দুঃখ নিবৃত্তির 

চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। ফলতঃ, কামন।-বাসনাই সকল ছুঃখের মুলীভৃত ;__-আশী- 
'আকাঙ্কাই সকল দুঃখের আকর। আর তাহার মূল সেই অজ্ঞানত-__অস্তরের অস্তঃশত্র লোভ 
মোহ কাম প্রভৃতি । সুতরাং কামনা-বাঁসনার ক্ষয় করিতে হইবে__-আক।জ্ষার নিবৃত্তি করিতে 

হইবে। কিন্ত কিরূপে সে কামনার নিবৃত্তি হইতে পাষে-_-কিরূপে সে বাসনার ক্ষয় সাধিত হয়? 
শাস্স বলিয়াছেন,_-কর্ের দ্বারা বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে । যিনি বাসনা ও তৃষ্ণ। বিরহিত 

হইয়া শেয়ঃ কর্ম-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে; তিনিই 
স্ুখলাঁভে সমর্থ হইয়াছেম। এক্ষণে সেই শ্রেয়ঃকর্থের স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইবে। শাস্সে 
কর্মের বিবিব স্তর-পর্য্যায় ও বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই সকলের মধ্যে সেই কর্ম্মই শরেয়ঃ 
কর্ম, যে কর্মের দ্বারা জগতের হিতসাধন হয়,--ভগবান গ্রীতিলাভ করেন। ভগবানের উদ্দেশ্রে 

বিহিত কর্ম ই কর্ম ;- সেই কর্ই শ্রেয়ঃসাধক ;__সেই কর্মেই অহংজ্ঞানের নাশ ;- সেই কর্দেই 

ছুঃখনিবৃত্তি ;_সেই বর্েই সুখসাঁধন ;__€েই বর্মেই কামনার নিবৃত্তি ; - সেই কর্মেই বাসনার 

অবসান ! ভগবৎ-কর্শ-সাধনেই বিশুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবানের কর্ম করিতে করিতে, 

যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের সাঁমর্থা আসে । ভগবানের অনুগ্রহে 
স্বদয়ে এক অপুর্র্ব দৈববলের সঞ্চার হয়; কাঁমননা-বাঁসনার মোহঘোর কাটিয়া যায়; রিপুশক্রগণ 
পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই এঁকান্তিকতা জন্মে, 
তখনই তীহার প্রতি আন্ুরক্তি আসে। তখনই এটককশরণ্যভাবে তাহাতে আশ্রয় লইতে 

পারা যায়। ফলতঃ, কর্ম প্রভাবে জ্ঞানের উদয়ে সকল শক্র বিনষ্ট হয় ;--এই ভাবই এখানে 

লক্ষীভূত। মোক্ষমার্গে কামাদি একমাত্র বৈরী। তাহাদিগের বিনাশেই সর্বার্থসিদ্ধ হইয়া 
থাকে । শ্রীমন্তগবদগীতায় শ্রীতগবান তাই শত্রনির্দেশে তাহার বধোপায়-বিধানে প্রিরসখা 
অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন,-- 

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ। মহাশনো মহাপাপ বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্ ॥ 

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ির্থ! দর্শে! মলেন চ। যথোন্ধেনাবৃতো গর্ভস্তথ| তেনেদমাবৃতম্ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কোস্তেয় ছু্প রেণানলেন চ॥ 

ইন্দ্িয়াণি মনো বুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে । এতৈর্বিমৌহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ 
তম্মাৎ তবমিন্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যভ। পাপ্মানং প্রজ্াহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ 
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ইক্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্জিয়েভাঃ পরং মনঃ। মনসস্তব পরা বুদ্ধিধো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধত্মা সংস্তভ্যাসানমাত্মনা। জহি শত্রং মহাবাহে! কীমরূপং ছুরাসদম্ | 

অর্থাৎ,--মোক্ষমার্গে কামই একমাত্র শক্র। অগ্নি যেমন ধুম দ্বারা, দর্পণ যেমন ময়ল| দ্বারা, 

গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বার৷ আবৃত হয়, আত্মজ্ঞান তেমনি কাম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । জ্ঞানীর 

চিরশক্র এই কামরূপ অপুরণীক় অগ্নির দ্বারা জান আচ্ছন্ন থাকে । ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি 

ইহার অধিষ্ঠান। এই কাম ইন্দ্রিয়াদির দ্বার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। 

অতএব হে ভরতর্ষভ ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংঘত করিয়! জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বার! উভয়ের 

বিনাশব প।পঞূপ এই কামকে জয় কর। দেহারদি অপেক্ষা ইন্দ্রিযগণ শ্রেষ্ট) ইন্জিয় অপেক্ষা 
মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা ষিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ট, তিনিই এই আত্মা । 

ততএব হে মহাবাহো ! বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই আস্মমকে জানিয়া, আত্মা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে (মনকে ) নিশ্চল করিয়া কামরূপ ছুনিবার শক্রুকে জয় কর। অতএব 

বুঝ বাইতেছে,--মাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন দুর্জয় বহিরন্তঃ-শক্র বিনাশ সম্ভবপর নহে। মন্ত্রে তগবানের 

নিকট সেই দিব্য-জ্ঞান লাভের প্রার্থনা এবং দিব্য-জ্ঞান লাভে শক্রু নাশে মোক্ষ-রূপ পরাগতি 

লাভের কামন! প্রকাশ পাইয়াছে। এ 

ষষ্ঠ মন্ত্রে ভগবানের করুণার বিষয় ধর্ণিত হইয়াছে । পরমকাকরুণিক ভক্তবত্সল ভগবান 

করুণা-প্রকাশে তক্তজনের মনোবাঞ্চ। পুর্ণ করেন এবং শরণাগত ব্যক্তির ইহলৌকিক 

পারলৌকক মঙ্গল বিধান করিয়৷ থাকেন, _-মন্ব এই সত্য প্রকাশ করিতেছে! ভগবদগুগ্রহে 

মানুষের সৌভাগ্যোদয় হয়, মানুষ পরমাশ্র্ন লাভ করিয়া থাকে--এ সত্যতত্বও মন্ত্রে প্রকটিত 

হইয়াছে। একৈকশরণ্য হইয়া, ভক্তিভাবে ধিনি তাহার অমুশ্মরণ করেন, ভগবানের করুণা 

তাহার প্রতি স্বতঃসধশারিত হয়। ভগবান তো স্বয়ংই বলিয়/ছেন,_-“নাহং তিষ্ঠামি বৈকু্ঠে 
যোগিনাং হৃদয়ে নচ। মগ্তুক্তা ঘত্র তিষ্ঠস্তি তত্র তিষ্ঠাদি নারদ ৮ ভগবান বৈকুষ্ঠেও থাকিতে 

পারেন না। যোগিদিগের হ্বদয়েও থাকেন না। ভক্তের হ্বদয়ই তাহার অবস্থান। 

ভক্তের হ্বদয়েই তিনি পুর্ণ প্রতিতাতি। ধাহারা ভক্ত, ধাহীরা সাধক, তাহারাই তাহার 

স্বরূপ বুঝিতে পারেন) তাহারাই তাহার যথার্থ স্ততিগানে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্তগবান 
ব্লিয়াছেন,-_এদ্রক্তাঃ যাস্তি মামপি' অর্থাৎ আমার তক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি 

হইয়া যান। ভগবান আরও বলিয়াছেন,-_ 
“যে তু সর্বাণি কর্্মাণি ময়ি সংনন্ত মৎপরাঃ। 

অনন্ঠেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহুং সমুদ্বর্তী যৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ৮ 

অর্থাৎ,--ধাহারা একাস্ত ভক্তিবোগের দ্বারা সমূদায় কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মংপরায়ণ হইয়া 
আমাকে ধ্যান ও উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে 
শীপ্রই আমাতে নিবেশিতচিত্ত 'াহ্থাদিগের উদ্ধার-কর্তা হই। ক্ুতরাং বেশ বুঝ! যাইতেছে. 
তাগতচিত্তে একৈকশরণ্য হইয়া পরব্র্গকে আশ্রয় করিতে গারিলে, পরমার প্রা 
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ঘটে। মন্ত্রের অন্তর্গত “ঈবতে' পদের ভাম্যানুমোদিত অর্থ,+নম্বগৃহং প্রতি গমনবতে 1, 

এখানে "গৃহ+ বলিতে আমরা হদয়কেই লক্ষ্য করি। ভক্তহৃদয়ই ভগবানের একমাত্র আশ্রয়। 
এই ভাব হুইতে আমরা “ঈবতে' পদের অর্থ করিয়াছি,-_“বিশ্বহিতসাধনায় শরণাগতানাং 

হ্বদি গমনবতে |” বিশ্বের হিতসাধনে শরণীপন্ন ভক্তের হৃদয়ে গমনকারী। আর “মুদিনানি, 
পদের সহিন্ত সম্বন্ধ-রক্ষায় “নুিনানি' পদের অর্থ হইয়াছে, _“অভ্যুদয়কারণানি পরমমঙ্গলানি ।, 
ভাব এই যে,--ভগবান ভক্তের হৃদয়ে গমন করিয়া, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া 

পরমমঙ্গল বিধান করিয়৷ থাঁকেন। সপ্তম মন্ত্রে এ একই ভাব পরিস্বুট। মন্ত্রে শোভন! 
বুদ্ধি এবং সন্ভাব সঞ্চয়ের সন্কল্প সুচিত। ষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র যেন পরম্পর-সন্বদ্ধবিশিষ্ট । উভয়ত্রই 

ভাব সরল, প্রার্থনা সরল। নম্রনুসারিণী-ব্যাখ্য। এবং বঙ্গান্বাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধ হইবে । 
ফলতঃ, একৈকশরণ্য হইয়! গ্রীতি-সহকারে ভগবচ্চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে, আত্মা 

আত্মনমর্পণে সমর্থ হইলে যে সংসার-বন্ধন টুটিয় যাঁয়, মন্ত্র সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। 
অষ্টম মন্ত্রে আত্মনিবেদনের ভাব পরিব্যক্ত। ভক্ত কহিতেছেন,_হে ভগবন্! আপনার 

গুণানুকীর্তন ভিন্ন আমার রসন! যেন অন্ত বাক্য উচ্চারণ না করে।” মন্ত্রের অন্তর্গত “ইয়ং গীঃ 

তে সংজরতাং অংশে এই ভাব পরিবাক্ত বলিয়। মনে করি। মন্ত্রের প্রথমেই বল! হইয়াছে,_ 
হে তগবন্! আপনার উদ্দেস্তটে নিত্যকাল উচ্চারিত আমাদিগের স্তিবপ বাক্য যেন 
আপনাকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্দিকে প্রধাবিত না হয়” এততুক্তিতে সেই একাস্তিকী 
তক্তির-_সেই আত্মনিবেদন মূলসুত্র পরিব্যক্ত। একমাত্র ভক্তি-গ্রভাবেই স্ুক্কতি সঞ্চয় হয়-_- 
ভগবানের পরম প্রসদ লাভ করিতে পার! যাঁয়। প্রকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন-_আত্মনিবেদন 

ভিন্ন, কোনও অনুষ্ঠানহ মানুষকে দেই পরমপন্দে পৌছাইতে পারে না। বিশ্বরূপ 
প্রদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান তাই অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,__- 

“ভিক্তা! ত্বনন্তয়া শক্য অহমেদ্িধোহজ্জুন। জ্ঞাতুং দর তব্বেন প্রবে্ঞচ পরস্তপ।” 
অর্থাৎ_হে পরস্তপ! হে অজ্জুন! একমাত্র ভক্তির হেতুই জীব আমার এবন্বিধ বথার্থ 
রূপ দেখিতে সমর্থ হয়-জানিতে সমর্থ হয়। আমার এই রূপ দেখিতে পাইলে, আমার 

এইরূপ প্লানিতে পারিলে, আমাতে প্রবেশ করিয়৷ জীব আমাতে বিলীন হইতে পারে । ফলতঃ, 

ধ্রকাস্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না এ্রকাস্তিকী তক্তির সঞ্চার 
হয়, ততক্ষণ কেহই তাহার স্বরূপ-তত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপতত্ব না জানিতে পারিলে, 

কেহই তাহাতে আত্ম-লীন হইতে সমর্থ হয় না । এঁকাস্তিকী ভক্তির প্রভাবে আত্ম-নিবেদনের 

ফলে, মুক্তি যে আপনিই অধিগত হয়, শাস্ত্রে তাহার ভূরি তূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই অমন্তা- 
ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? যখন ফলাকাজ্জা পরিশূন্ত হইয়া সকল কর্ম ভগবানে স্তন্ত হইবে, 
তখনই অনন্তাভক্তি আসিবে--তখনই ভক্ত আত্ম-নিবেদনে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়মনো- 
বাফ্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উ্দেস্তে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, 

সেই ভাব আসিবে--সেই ভাবে মন-প্রাণ মীতোয়ারা হইবে,--তখন সেই তাবে ভক্ত সাধক 
“কায়েন বাচা মনসেব্দিয়ৈ বা বুদ্ধযাত্মনা বানুন্থতঃ স্বভাবাৎ। 
করোতি যৎ তৎ নকলং পরদ্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ |” 



২ প্রপাঠিক, ১৪ অন্বাক। |] কৃষ্ঃ-যজুর্েরেদ-মনতা | ৭৬৫ 

নারাহুণকে সকল বর্শা সমর্পণ করিবেন। ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন, সকলই 

“প্রাতরুখায় সাবাকুং সায়াহাৎ প্রাতরন্ততঃ | 

যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পৃজনম্ 1 

তখন ত্বাহার একমাত্র কামণাই হইবে-_- 
“আশ্রিত্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মাং মর্দনান্মর্শহতাং করোতু বা। 
যথা তথা! বা বিদধাতু লম্পটো মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥* 

“চরণ ধরিয়। রহিলাম। কৃপী করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর-; রাগাহিত 

হইয়া পার্দলিত করিতে হয়, পদদলন কর ; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা অদর্শনে 

মর্্দাহত* করিতে হয়, মর্মাহত কর। অর্থাৎ, ফাহাতে তাহার সুখ, তাহাই আমার 

সুখসৌভাগ্য ; তিনি আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নছেন। 
এই ভাবই-_অভ্ডেদ-ভাব ; এই ভাঁবই-_আত্ম-নিব্দেন। এই ভাবেই পরাগতি মুক্তি লাভ 

হয় ;-এই ভাবেই আস্মায় আত্মসন্মিলন ঘটে। মস্ত্রে এই আত্মনিবেদনের ভাবই পরিশ্দুট 
বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে অন্তর্গত "ন্বশ্বাঃ, এবং “সুরথাঃ, পদঘয়ে জঞানভক্তিবিমিত্র 

সৎকর্্প অর্থ ব্যক্ত করে। কিন্তু ভাষ্ের ভাব অন্যরূপ। ভাষ্যেই তাহা পরিব্যস্ত। কর্ম, 

জ্ঞান-ভক্তি-সমস্বিত হইলেই, সেই কর্ম ভগবানকে সংবাহন করিয়া আঁনিতে সমর্থ হইয়া 
থাকে। তাই জ্ঞান-তক্তি-সমস্বিত অন্তরে ভগবতগ্রীতিকর কর্মের সাধনাম্র ভগবৎসন্মিলনের 
সঙ্কল্প মন্ত্রে পরিব্যস্ত বলিয়৷ মনে করি । মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে-হে ভগবন্! 
আপনার সমীপস্থ হইলাম; আত্মনিবেদন করিলাম। আপনি স্ুপ্রসন্ন হউন। ক্ষুদ্র হদম- 
সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি; ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রস্তত রহিয়াছে; আন্ুন-সেখানে আসিয়া 
জামার ভক্তির পূজা গ্রহণ করুন ।, 

আত্মোৎকর্ষসাধনশীল ব্যক্তি ভগবৎ-পুজায় সমর্থ হয়, সুতরাং আমরাও যেন আত্মোৎকর্ষ- 
সাধনে সমর্থ হই,_নবম মন্ত্রে এই সঙ্র প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে “দোষাবস্তঃ পদ্ধ আছে। 
এ পদ্দে সাধাবপতঃ “দিবারাত্রি” € দৌষা-রাত্রি__বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্ত 
খাগেদে “দোষা' শবে রাত্রি এবং “বন্তঃ” শবে প্রকাশমান্ অর্থ নিশপন্ন হইয়াছে। লে অর্থে, 
ধিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই দোষাবন্তঃ। যিনি অন্ধকার নাশ 
করেন--কে তিনি? আর সে অন্ধকারই বা কি ?--ধে অন্ধকার নাশ করিবার গন্য সার! সংসার 

আকুলি-ব্যাকুলি কীদিয়া ফিরিতেছে ! সে দৌষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার--সে তো আমার 
সাধারণ দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমীর অন্তঘূর্তি অবরোধকারী অজ্ঞান- 
অন্ধকার | আমরা মনে করি-সন্ত্েন এই “দোঁষাবন্তঃ পদে সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের 
প্রসঙ্গই উখাপিত হইয়াছে । ভাব হইয়াছে,_-“হে জ্যোতির্শয়! তুমি জ্যোতীরূপে বিকাশ 
পাইয়া আমার এই অন্বতমসাচ্ছর হুদগ্নের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর। তুমি যে 
“দোষাবন্তঃ” | তুমি যে জজ্ানান্বকার-নাশকারী ! তুমি ভিন্ন অন্ত আর কে আছে যে, 

কুক শ্যভুবেদ ৮৮৯ 



৭০৬ যজুর্ধেদ-সংহিতা। [প্রথম কা, প্রথম জষ্টক। 

আমার এ হাদয়ের অন্ধকার দূর করিবে? সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে, ক্ষু 
দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদুরিত হইতে পারে । কিন্তু এ যে হ্থদয়ের 
আধার! এত্রাধার তো সে পার্থির দীপালোকে দূর হইবার নহে! তাই ডাকি--“দেব ! 
তুমি “দোষাবস্তঃ ! একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হউক। 
জানালোকে হদয় উদ্ভাসিত কর।' তাই এখানকার প্রার্থনা এই বলিয়া মনে হয়,_“অন্ধকার 
বয়ে গ্রকাশমান্ আপনার অর্চনা করিতে করিতে যেন আপনাতে লীন হইতে পারি।, মন্ত্রের 
অন্তর্গত “ক্রীড়স্তঃ,, "সুমনসঃ এবং “তস্থিবাংসঃ, পদত্রয়ে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম--তিনের অমবায় 
হইয়াছে বলিয়া মনে করি। “তস্থিবাংসঃ, অর্থাৎ চিরসতর্ক, সদা-জাগরুক, প্রমাদপরিশূন্ট 
ধাহার! সদ! সৎকর্টদে রত, সর্বদা ভগবানের কর্মে লিশ্ব আছেন, কদীচ লক্ষ্্রষ্ট হন না, “তস্থি- 
ংসঃ পদে সেই কর্মপ্রভাবে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞদিগকে বুঝাইতেছে। তাহারা আর 

কিরূপ? নাঁঁ_মুমনসঃ অর্থাৎ সপ্তাবাদিসম্পন্ন শোভন-মন£সমন্ষিত ; অর্থাৎ, সর্বাতোভাবে 
স্ততিপরায়ণ, একনিষ্ঠ, পরম ভক্ত । আর তাহারা--ক্রীড়ন্তঃ অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্ত; ধাহাদের 

হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভতাসিত-_পরমানন্দলাভে নিত্য-তৃপ্ড, তাহারাই ক্রীড়ন্তঃ । ফলতঃ, জ্ঞান- 
কর্দ-ভক্তি তিনই যাহাতে সম্যক্প্রকারে অন্বিত হইয়াছে, তিনিই ভগবং-তত্ব প্রকাশে সমর্থ। 
এইরূপে, সর্বপ্রকারে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-প্রভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া, বিশ্বহিতসাধনে তগবন্মাহাত্ম্য 

বিজ্ঞাপনের সঙ্ল্প ধাহাদিগের মনে প্রকটিত হইয়াছে, তাহারাই অন্তরে অগ্নিকে দীপ্ত করিতে 
সমর্থ হয়েন। ভগবৎ-সক্রান্ত যে জ্ঞান, মহাপুরুষগণই হৃদয়ে হৃদয়ে সেই জ্ঞানালোক বিচ্ছুরণে 
সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,_“আমাদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই জ্ঞান প্রবেশ লাভ 
করুক; সেই জ্ঞানধনে ধনী হইয়া আত্মঘৃষ্টিলাভে ভগবৎপুজায় আমরা যেন সমর্থ হই, 

দশম মন্ত্রী নিত্যসত্যমূলক । ভগবানকে পাইতে হইলে, জ্ঞান-ভক্তি-কন্ম-_-এই তিনের 

সশ্মিলন-মার্গ ই শ্রেষ্ঠ, ইহাই মন্ত্রটা দেখাইতেছে। এই বিশ্বসংসারে মানুষ অজ্ঞানান্ধকারে 
ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভগবানের দয়া না হইলে, ভগবানের জ্ঞানের সেই অপূর্ব 
জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ে বিচ্ছুরিত না হইলে, সেকি করিয়া তাহার গন্তব্য পথ বাছিয়৷ লইবে ? 
কি করিস, সে বিশবনিয়স্তার উদ্দেশ্তে তাহার আত্ম-নিবেদন করিবে? শত কামনা, শত 
বাসনা, ইন্্িয়ের শত প্রলোভন__কি করিয়া সে পরিত্যাগ করিবে? পুক্রস্নেহ, পড্ীপ্রেম, 
ভ্রাত্বাৎসল্য--সকলের উপরও যে তাহার এক প্রধান ম্প্হনীয় বস্ত রহিয়াছে, তাহ! সে 
কি করিয়া বুঝিবে? অজ্ঞানতা যে তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাই সর্বাগ্রে 
চাই-হৃদয়ে জানের পূর্ণবিকাশ । তাহা না হইলে--পাপ-জলধিতে আকগ্ঠনিমজ্জমান্ 
মানষকে কে রক্ষা করিবে ? প্রীমত্তগবদগীতায় ভগবান্ প্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন,-- 

“অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্কেভ্যঃ পাপকৃত্বমঃ | 

সর্বং 'জ্ঞানগ্লবনৈব বুজিং সন্তরিষ্যসি ॥% 
অর্থাৎ, যদ্দি সমুদ্ধায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপ-রূপ 

সমুদ্র হইতে জ্ঞানপোত ধ্বারাই সম্যগ রূপে উত্তীর্ণ হইবে। আবার, হৃদয়ে জ্ঞানের 
উদ্নেধ হুইল, ভক্তি আপনা জাপনিই আসে। কারণ, ভক্কি ভিন্ন যে মুক্তির পথ প্রশক্য হয় 



 প্রপাঠক, ১৫ জঙ্্বাক |] বৃষ-যজুর্বেদ-ুন্। ৭৬৭ 
না! ভগবানের প্রতি একান্তিকী ভক্তি না! জন্সিলে যে তাহার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা! যায় না! 

তাই, ভগবানেরই অসীম করুণাঁবলে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির বিকাশ হই থাকে; 
ভগবানকে পাইবার জন্য মানুষ পাগল হুইয়া উঠে) তাহার সেই অপরূপ রূপন্ধা পান করিবার 

অন্ত, মনঃপ্রাণ ভূষিত হইয়া উঠে; তাহার সেই মধুর বাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রবগেক্জিয় সর্বদা] 
উদ্যুখ হইয়া থাকে ; তাহার সেই পদ্মহস্তের সুশীতল স্পর্শ পাইবার জন্য দেহ রোমাঞ্চিত হইতে 

থাকে । তখনই মানবে তাবাবেশ হয়। তখনই-সে প্রতি মন্থৃষ্যের ভিতর ভগবানের বিকাশ 
দেখিতে পায়। তখনই তাহার ভেদাভেদ জ্ঞান দূরীভূত হয়। তখনই বিশ্বত্র্াও তাহার 
কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তখনই সে বুঝিতে পারে কর্ণই ব্রহ্ম, কর্মই ভগবানের বিড়ৃতি। 
এই ভাবে লোক যখন কর্মের উন্নতন্তরে উপনীত হয়, কর্মের রথে আরোহণ করিয়া 

ভগবানের ব্বর্ণমন্দিয়ের সম্খুখীন হয়; তখনই তগবান্ তাহাকে কোলে টানিয়া৷ লন, তখনই 

তত্র ভগকানে লীন হন। ফলতঃ 'একৈক শরণ্য+ হইয় ভক্তিভাবে যে মানব সদা ভগবানের 
নিয়োজিত কর্মে এবং তীহাঁর উপাসনায় রত থাকে, সেই মানবই ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ 
করতঃ মোক্ষ-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে । ইহাই এই মন্ত্রীর তাৎপর্য্য। 

একাদশ হইতে ষোড়শ মন্ত্র পর্য্যন্ত ছয়টা মন্ত্রে অভিনব প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে । ভক্ত 
এহিক সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য লাভের জন্ত প্রার্থনা করেন নাই। ভক্ত চান--আয্মোথকর্ষলাভ ; ভক্ত 

চাঁন--সাহার হন্লিহিত কামক্রোধাদি রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ ভগবানের সামীপ্য-লাভ। তাই 
ভক্ত আকুল হইয়! প্রার্থনা করিতেছেন,--“হে ভগবন্! আমি যেন সংকর্মের প্রভাবে 
আমার হৃন্লিহিত শক্রদিগকে বিনাশ করিতে পারি। আমি যেন তোমার কপাকণ! লাভে 
বঞ্চিত না হই। আমি অধম, আমি পাপী; তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার সমস্ত অজ্ঞানতা 
নাশ কর; আমার মোহবন্ধন ছিন্ন হউক | হে ভগবন্! আমি সর্ববাস্তকরণে তোমার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছি; তুমি আমার সমস্ত পাঁপকালিমা দূর করতঃ আমার হদয়ে জ্ঞানতক্কির পুর্ণ বিকাশ 
করিয়া দাও। আমি যেন তোমাকে আমার হন্নিহিত শুদ্ধসত্ব অর্পন করিতে পারি এই 
কয়টা মন্ত্রে ভক্ত-হৃদয়ের একটা নিখু'ত চিত্র পরিস্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে। তক্ত যেন কাম- 
ক্রোধাদি রিপুগণের তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিয়া ভগবানের করুণ প্রীর্থন! করিতেছেন। 
কারণ তিনি জানেন-__-ভগবানের করুণা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যদিও বিষয়-বাসনালিগত লোকের 
নিকট. সংসার বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তক্তের নিকট এ সংসার বড় ভীষণ স্থান! 
চতুর্দিকে প্রলোভন, চতুদ্দিকে বাঁসনা, চতুদ্দিকে কামনা । তার উপর, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ-_রিপুসকল সদাই হৃদয়কে কুপথে চালিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে ;--স্খ- 
লালসার, বিষয়বৈভবের কত রঙিন চিত্র লোকের চক্ষু সম্মূে তুলিয়া ধরিতেছে কত 
মোহিনী ষ্বায়ায় মুগ্ধ করিয়া লোককে পাঁপের পকঙ্কিল জলে নিমজ্জিত করিবার জন্য চালিত 
করিতেছে ;--কত আশা-মরীচিকায় লোককে উদ্ত্রাস্ত করিয়া তিন তিল করিয়! তাহার হৃদয়ের 
ধনরত্ব অপহরণ করিতেছে! উদ্ভ্রান্ত সে, জ্ঞানহীন সে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না । যখন 
জ্ঞাননেত্র উদ্মীলিত হইবে, যখন তাহার মোহ-ঘুম ভাঙ্গিয়! বাইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে-- 
দয়ের কি অমূল্য ধনই সে হাঁরাইয়াছে। তাই, তক্ত ধিনি, তিনি পূর্ববান্ছেই কর্ণাপ্রভাবে কাঁম' 



৭০৮ যজুের্যাজসংহিত! | [প্রথম কাও, এখম আক্টক। 

ক্রোধাদি রিপুগণকে বিনাশ করিতে অগ্রনর হয়েন | কারণ, ভিনি জানেনস্প্ইন্তিয়গণকে বশে 
আনয়ন করাই জগতে মর্বপ্রেষ্ঠ কাজ, ইন্্িয়দমন দ্বারাই সম্পুর্ণ প্রজ্ঞা লাভ কর! হয়; এবং 
প্রজ্ঞালাভ হইতেই ভগবানের প্রীতি উৎপাদন অতি সহজ হূইয়া উঠে। গীতায় উক্ত হইয়াছে :--" 

“যততোবৃপি কৌন্তেয় পুরুষন্তক বিপশ্চিতঃ| 
ইঞ্জিয়াণি প্রমাধীনি হরস্ি গ্রসভং মন; ॥ 
তানি সর্বাণি সংযম্য যুফ আমীত মৎপরঃ। 

বশে ছি যন্তেক্িয়াণি তন্ত প্রজা প্রতিহ্রিত| 1/ 
ইন্জি্ব-সংযম ধ্যতিরিকে স্থিওপ্রজ হওয়! যায় ন1) অতএব, সাধমাবস্থায় এ মিষয়ে 

মহাদ্ প্রবন্ধ কর্ভবা | কেন না প্রমাথী ইন্জিযগণ মোঁক্ষে যন্বপীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে 
বলপুর্ব্ষ হয়গ ফরে। যোগী সেই ইন্জিয়গগকে সংঘত করিয়া আত্মপরায়ণ হইয়া! অবস্থান 
করেন) যেহেতু ইন্দ্িয়গণ যাহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ। প্রতিিতা। পূর্বোদ্ববেছ মন্ত্র 
কয়েকতেও ভক্ত ইন্দরিয়দিগকে দমন-পূর্্বক হৃদয়ে জ্ঞানের পুর্ণ বিকাশ করিবার নিমিত্ত 

ভগবানকে প্রার্থনা করিতেছেন। ভক্ত চাহেন--তীহার হ্ৃদয়্নিহিত ইন্দ্িয়সকল যেন ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, হাদয় যেন দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়। উঠে; তাঁহার সমস্ত আত্মশক্তি যেন ভগবানের 
কর্শে নিযুক্ত হয় এবং তিনি যেন এক মনে এফ প্রাণে সেই বিখনিয়ন্তার চন্সণে আত্মনিব্দেন 
করিতে পারেম। এই আধ্যাত্মিক ভাবটাই এই কয়টা মন্ত্রে সুর্য হইয়। উঠিয়াছে। 

সপ্তদশ মন্ত্রটী নিতাসত্যমূলক এবং ভগবানের মাহাত্মা-্প্রকাশক | ভগবানের যে কি 
অপরিসীম প্রভাব, তিমি যে কি ভাবে হৃদয়ের সমস্ত কালিমা নাশ ফরেন, তাহার করুণ! 
গ্রভাবে অজ্ঞানান্বকারাছনন লয়নে কি ভাবে জ্ঞানের পুর্ণজ্যোতিঃ বিকখিত হইয়া উঠে, 
তাহায় একটু করুণাবারি সিঞ্চনে কি ভাবে জন্মজগ্লাত্তরের পাপাচ্ছন়্ হৃদয়মরুতে ভক্তির 

বীজ উপ্ত হইয়া ক্স রিত হুইয়া উঠে,__তাহাই এই মন্ত্রী প্রকাশ করিতেছে। 
অষ্টাদশ মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক । ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন”””হে ভগবম্! আমি মায়া” 

বন্ধনে আবদ্ধ হই! আছি, সংসারের শত দাবদাহে ক্ীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, বন্ধন 
মোচন করিবার শত্তির আমার নাই। তাই হে ভক্তবংসল তগবন, ভূদি আমার মায়াবন্ধান 
উন্মোচন করিয়া দাও।” প্রার্থনার ভাৰ এই যে, ভক্তের হৃদয়ে যেন দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ 

হয়, এবং এই দিব্যজ্ঞান প্রভাবে যেন তিনি মায়ার মোহুপাঁশ ছিন্ন করিতে সঙ্গম হন। 
এই মন্ত্রটাতে জ্ঞানই যে সকল ধর্াকর্শের মূল, তাহাই পরিক্ষ ট হইয়া উঠিয়াছে। 

পচে 9 জিডির 



ঢ্ফমজর্বেদ 'মংহ্তা। 

প্রথম খণ্ডের মন্ত্র-ল্সচী। 

০ 

ঘ। 

মন্ত্র। পৃষঠা। 

'অংশুর৬সুস্তে দেব সোমাংপ্যায়তামিজ্্রীয়ৈকধনবিদ আ! 

জা! ভূভ্যমি্ঃ প্যায়তামা তমিজ্ঞায় প্যাযস্বাথপ্যায়য় সথীন্ৎসন্তা 
মেধয়া ম্বত্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয় | ৫৭৬ 

অ৬স্ীনা তে অ৬ঃ পৃচ্যতাং পরুষ! পরুরগনত্তে ১৭ 
কামমবতু মদায় রসে! অচ্যুতোহমাত্যোহসি শুক্রন্তে গ্রহঃ। ৪৭৫ 

অন্ত, রিহাণ! বিয়স্ত বয়ঃ। ২৭২ 
অগ্য়ে ত্বা। ৫৪৮ 

অগ্রয়ে ত্বাগ্নীযোমাভ্যাং। ক ২৫৩ 
অগ্রয়ে বো! জুষ্টং প্রোক্ষাম্যগ্ীযোমাভ্যাং। ৯২ 
অগ্নাবি, মা বামব ক্রদিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোবং মে জিরার, ককগুতং। ২৫. 
অনীষোমাত্যাং। ৬৮ 

অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়ন্তাং ভৃতীয়স্তাং পৃথিব্যামস্তাযুষ৷ - 
নান্নেহি বতেৎনাধ্ং নাম যজিয়ং তেন ত্বাইদুধে। ৬৪২ 

অগ্নেংদন্ধায়োংশীততনে! পাহি মাহছ। দিবং পাহি প্রসিতো পাহি দুরিষ্ট্যে। | 
পাহি দুরপ্ুন্টৈ খাহি দুশ্চরিভাদবিষং নঃ পিতুধ কৃণু সুষদা যোনি৬/. স্বাহ। | ২৭৩ 

অগ্নে ত্বং পারয়৷ নব্য! অন্মান্ত্স্বত্তিভিরিতি ছুর্গীণি বিশ্বা পু্চ 
পৃথ্থা বলা ন উরর্বা ভব! তোকায় তনয়ায় শং যোঃ . ৩১০ 

অগ্নে ত্ব,স্ু জাগৃহি বয়», স্থ মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বত্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দিদঃ | ৪০৯ 
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অন্মাহ্িশ্বানি দেব বাযুনানি বিদ্বান্। 

যুযোধ্যন্মজ্জুহরাণমেনে! তুয়িকাং তে নমউক্কিং বিধেম] ূ ১০ 



১৩ | কষঙ্স্যজুবেবেদ- ংহিতা। 

মন্্র। পৃষ্ঠা। 
অগ্নে ব্রতপতে তং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনুরেষা সা তয়ি যা তব তনুরিযু/ সা ময়ি। 

সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানি । ৫৭৬ 

অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্বে ত্বা। ৫৪৮ 

অগ্নেস্ষিহ্বাংসি সুভূর্দেবানাং ধায়ে দেবেভ্যো বজুষে বন্জুষে ভব। ২০১ 

অগরর্বামপরগৃহন্ত সদসি সাদয়ামি নুমায় হুমিনী নুয়ে মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যো পাতং। ২৭২ 
অগ্নের্ডন্মান্তগ্সেঃ পুরীষমসি । ৬০৩ 

অশ্নেন্তনুরসি বাচে বিসর্জনং দেববীতয়ে তব গৃহ্তামি। ৯৩ 

'অগ্নে হব্য৬. রঙ্গন্য। ৬৮ 

অগ্নেহব্যং রক্ষস্থ। ১৫৩ 

অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃ৬হ। " ৬০৩ 

আচ্ছেত্ব! তে মা রিষং। 3৪ 

অতিথেরাতিখ্যমসি বিষ্ণবে তব । ৫৪৮ 

অত্র রমেথাং ব্ন্ পৃথিব্যা । ৬৩৫ 
অদিত্যাঃ সদোহস্তদিত্যাঃ সদ 'আ সীদ। ৫৪৮ 

অদিত্যাঃ সদোহম্যদিত্যাঃ সদ আ৷ সীদ। | ৃ [৫১১ 
অদিত্যান্্রগসি প্রতি তব! পৃথিবী বেস্তু। রহ 

অদিত্যান্থ্োপস্থে সাদয়ামি। ৬৮ 

অন্তঃ পরি গ্রজাতাঃ স্থ সম্তিঃ পৃচাধ্বং | 1১৫২ 

অদ্রিরসি বানম্পত্যঃ স ইদং দেবেভ্যো হব্য৬ স্থুশমি শমিঘ | ৯৩ 

অধিষবণমসি বাণম্পত্যং প্রতি ত্বাংদিত্যাত্বগেত্ত,। ৯৩ 

অনাধ্্মন্তনাধৃস্াং দেবানামৌজোইহভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্ | ৫৪৯. 
অনু ত্বা মাতা মন্ততামন্থ পিতাহ্থ ভ্রাতা সগর্ভযোহথ সখ! সযৃখ্যঃ। ৪৩৭ 

অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্দরন্ততামনু তপস্তপম্পতি রগ্সা 
সত্যমুপ গেষ৬, সুবিতে মা ধাঃ। ৫৪৯ 

অস্তরিতং রক্ষোত্স্তরিতা অরাতয়ে! ১৫৩ 

অপহতোহ্ররঃ পৃথ্যিব্যৈ। ১৭৬ 
অপহতোই্ররু পৃথিব্যৈ দেববজন্তৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং টিন িনাদনে টস 

পরমস্তাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোহশ্মান্দে্টি যং চ বয়ং খি্স্তমতো মা মৌগপ- 
হতোইররুঃ পৃথিব্য! অদেবযজনো! ব্রজং গচ্ছ গোস্ানং বর্ষতু তে ছ্ো্্বধান দেব 
সবিতঃ পরমন্তাং পরাবতি শতেন পাশৈধ্যোংন্মান্দে্টি যং চ বয়ং হবিশ্স্তমতো 
মা মৌক্। ১৭১ 

অপাগ্নেইগ্সিমামাদং জহি নিঙ্্ুব্যা্দ৬, সেধাইদেবধষজং বহু রি ১০৩ 

ডাপি পন্ামগন্মহি শ্বন্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি ছিষো বুণকি বিন্বত্তে বন্ু। ৫৩8 



প্রথম খণ্ডের মন্ত্রন্চা। 

মন্তর। 
অপে! দেবীবৃ হতীর্বিশ্বশং ভূবো গ্যাবাপৃথিবী উর্বস্তরিক্ষং 

বৃহস্পতির! হৰিষ! বৃধাতু স্থাহা 
অবধূত৬ রক্ষোহবধূতা৷ অরাতয়ঃ 
অবধূতং রক্ষো্বধূতা অরাতদ্বো২দিত্যান্তবগসি প্রতি স্ব! পৃথিবী বেত 
অভি ত্যং দেবং সবিতারমৃণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সতাসবস৬, রত্বধামভি প্রিয়ং মতিম্। 
অর়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতি স্তোম৮, শন্তমানং গৃভায় । 

দহাশসে! রক্ষসঃ পাহশ্মান্ ক্রহো নিদে মিত্রমহো! অবস্থাঁৎ। 
অররুস্তে দিবং মা স্কান। 

অচ্চামি তে সুমতিং ঘোস্থার্বাক্সং তে বাবাঁতা৷ জরতাম্ ইয়ং গীঃ। 
্বশথাস্কা স্বরথামর্জয়েমান্মে ক্ষভ্রাণি ধারয়েরনু দ[ন্॥ 

অশ্রব হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্তালাৎ। 

অথা সোমন্ত প্রধতী যুবত্যামিন্ত্রামী স্তোমং জনয়ামি নবাম্ ॥ 
অন্মে রায়ন্তে বায়ক্তোতে রায়ঃ ॥ 

অন্তভ্যাদ্যামৃষভো অস্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা ॥ 
অস্ব গ্রজন্তরণয়ঃ স্ুশেবা অতন্্রাসোহবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ। 

তে পায়বঃ সধিয়ঞ্জো নিষগ্তাপ্লে তব নঃ পাত্বমুর । 
অন্মে চন্ত্রাণি ॥ 

অন্মে জ্যোতিঃ ॥ 
সপ্ত 2 

আ। 
আকৃত প্রযুজেহগ্য়ে ম্বাহা ॥ 
আ দদ॥ 

আ! দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছরবাম তদনু প্রবোচুম্। . 

অগ্িরব্ঘান্তস যজাৎ সেছ হোত সো অধ্বরান্ত্স খতুন্ কল্পয়াঁতি ॥ 
আ নো বীরে! জায়তাং কর্শগ্যো য৬. সর্কেংমুজীবাম যো বহৃনামসন্শী ॥ 
আপ উনাস্ত জীবসে দীর্ঘাযুত্বায় বর্চস। 
আপ উনাস্বাকৃত্যে দৈবীমিয়ং বন্ধ্য্ত৬/ শুনা সোমমুদবায়ুধা । 

প্র চ্যবস্বাগ্নের়াতিথ্যম৬ গুর৬. শর্বিত্তায়নী মেংসি যুঞ্জতে কৃণুঘ্ পাজাশ্চতুর্দশ | 
আপতয়ে বা গৃহামি পরিপত়ে বা গৃহ্বামি তনূনপুত্রে। 

বা গৃহ্ামি শাকরায় স্বা গৃষ্কামি শক্সক্লোভিষ্ঠায় তা গৃহ্বামি ॥ 
আপো অশ্ান্মাতরঃ গুন্ধন্ধ তেন নো৷ ঘ্বতগুবঃ পুরস্ত বিশ্বমন্মৎপ্র বহস্ক বিগ্রম্। 
আপো দেবীরগগ্রেপুবো অগ্রেগুবৌৎগ্রং ইমং হজ্জং নয়তাগ্রে। 

 বজপতি। ধ্ত গুগানিজোৎবুলীত বু্তুষ্যে যুযমিরমবুণীধ্বং বৃত্রতুর্যে প্রোক্ষিত।) স্থ। 
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৭১২ কৃফ্যজুর্বকেদ-সংহিতা। 

মন্ত্র 
“আ| প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবম্। গচ্ছ ততো! লে বৃষ্টিমেরয় ॥ 

অ| বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্্ীণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্তিয়াসো হবামহ | 

আযুষ্প! অগ্নেহন্তাযুর্মে পাহি চক্ষুম্পা অগ্নেংসি চক্ষুর্দে পাঁহি 

আশাদানা সৌমনসং গ্রজাং সৌতাগ্যং তনৃম্। 
অগ্নেরনুত্রত! ভূত! সং নহে সুকতায় কম্॥ 

আংসীদদ্বিশ ভূবনানি সম্রাড বিশ্বেত্াঁনি বরুণন্ত ব্রতানি। 

অপ্মে তে বন্ধুন্ময়ি তে রায়ঃ শ্রযস্তাম্ 
শ্প্9 দু ৩. 

ই] 
ইত ইন্দো অকুণোষ্ঠীর্যাণি সমারভ্যৌধেব 1 অধ্বরো দিবিষ্পূশমহ_তো য্ঞো 

যজ্মপতেরিজ্রাবান্ৎ স্বাহা 
ইদং দেবানামিদমু নং সহ। 
ইদং বিষুধর্কিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্ সমূঢ়মস্ত পাঁ৬জুরঃ 
ইদমহ৬ রক্ষণ গ্রীবা অপি কৃস্তামি । 
ইন্্রঘোষন্বা! বন্থুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্তা পিভৃভিরদক্ষিণতঃ 
পাতু প্রচেতান্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু বিশ্বকর্মা ত্বাংদিত্যেরত্বরতঃ পাতু। 
ইন্ন্ত ত্বা বাহুভ্যামুদ যচ্ছে। 
ইন্জন্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহত্রতৃষ্টিঃ শততেজা বাঁযুরসি তিগতেজাঃ। 
ইন্দস্ত যোনিরসি মা মা হি৬সীঃ। 
ইন্জরাস্্ী গ্ভাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ। 
ইঞ্জান্মী নবতিং পুরো দাসপদ্ধীরধূনূতং | সাঁকমেকোন কর্মণা 
ইন্দ্রাগ্যে সংনহনং। 
ইমং কিযখামি বরুণন্ত পাশং যমবরীত সবিতা স্থুকেতঃ। 

ধাতুশ্চ যোনৌ সুর্ৃতস্ত লোকে স্তোনং মে সহ পত্যা করোমি ॥ 
ইমাং ধিয়৬. শিক্ষমাণত্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ স/ শিশাঁধি যযাহতি বিশ্বা 

ছুরিতা তরেম স্থৃতশ্্ীণমধি নাব৬. রুহেম ॥ 

ইয়ং তে শুক্র তন্ুরিদং বর্চন্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ। 

ইন্নাবতী ধেনুমত্তী হি ভূত৬. সৃষবসির্নী মনবে যশন্তে । 
ব্স্কতভ্রোদসী বিষুবেতে দাধার পৃথিবীমভিতো ময়খৈঃ ॥ 

ইযমা বদোর্জমা বদ হুমদ্বদত বয়/ সংঘাতং জেম্ম। 
ইবে ত্োর্জে শ্বা। 
ইহ স্ব ভূ চরেছুপ খন্দোধাবন্তীদিবা৬. সহ দানি 

জড়তা মস: সপেদাতি ছায়া তন্থিধা৬সো জনানাং। 

পৃষ্ঠা । 
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প্রথম খণ্ডের মর-হভী। 

উ। 
মন্ত্র। 

উর্গন্তাঙ্গিরন্যার্ণঅদ1 উর্জং মে যচ্ছ। 

উত স্বানাসো দিবি বত্বপ্েস্তিগ্মাযুধা রক্ষসে হস্তবা উ। 
মদে চিদন্ত প্র রুজস্তি ভামা ন বরস্তে পরিবাধো! অদেবীঃ 

উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তন্থুঘ হ্যমিত্রা৬. ওষতাত্বিগ্মহেতে । 
যে! নো অরাতি৬. সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্ 

উদ্দাভ্যঃ শুচিরা পুত এমি । 
উদ্াযুষ! ম্বাুযোদৌধধীনা৮. রসেনোৎপর্জন্থন্ত শুষ্মেণৌদস্থামমৃতাঁ. অনু 
উদ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ | দৃশে বিশ্বায় হুর্য্যম্। 
উন্ুক্তো বরুণন্ত পাশঃ। 
উভা বামিজ্দ্রাী আহুবধ্যা উভা৷ রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ । 

উভা দাতারাবিষাঁ৬. রয়ীণামুভা বাজন্ত সাতয়ে ছুবে বাম্॥ 
॥, উর প্রথস্থোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং 
_ উর প্রথন্থোরু তে হক্ঞপতিঃ প্রথতাং ফ্রবাংসি। দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেব্ত্ঃ শুস্তন্ব। 

উরু বাঁতীয়। 
উর্বস্তরিক্ষমন্থিহি 
উত্রাংসি মম তোগায় ভব। 
উত্তাবেতং ধূর্যাহাবনশ্র অবীরহণো ব্রহ্মচোদনৌ । 

উর্ণা্দসং তা ভণামি স্বাসস্থং দেবেত্যোঃ। 
উধ্ব যন্ামতির্ভা অদদিছ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণি সুক্রতু কপা সুবঃ। 
উর্ধো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যম্মদাবিস্কণুঘ দৈব্যান্তগ্রে । 

অবস্থিরা! তগুহি যাতুজ,নাং জামিম প্র মৃণীহি শত্রন্। 

ঝ। 

খক্সাময়োঃ শিল্পে স্থন্তে বামারভে তে মা পাঁতমাহস্ত যজ্ঞন্তোদৃচ,। 
খতমস্থাতসদমমস্থাতপ্রীরসি 

এ। 
একতায় স্বাহ! ছ্িতায় স্বাহা! ত্রিতায় ম্বাহা। 

এতা৷ অসদ্নৎসুক্ৃতন্ত লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যক্তপতিং 
পাহি মাং যজনিয়মূ। | 

কংযুেরদ ৯, তি: 
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৭১৪ কৃষ্চ-বজুর্বেদ-সংহিতা । 

মন্ত্র 
এদমগন্ম দেব্যজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা ষদভুযস্ত পূর্বে খক্সামাভ্যাং 

য্ুষা সংতরস্তে রায়ষ্পোষেণ সমিষ! মদেম। 
এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগার়র্তমূতবাদিত্যো নমে! দিবে নমঃ পৃথিব্যা 

ও | 

ওষধে ব্রায়খৈন৬. স্বধিতে মৈন৬ হি৬ সীর্েব ্ করেতানি প্র বপে। 

ক 

কর্মণে বাং দেবেভ্যঃ শকেয়ং। 

কণুঘ পাঁজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ৬ ইভেন। 
তৃত্বীমন্ গ্রসিতিং ত্রণানোহস্তাহসি বিধ্য রক্ষসন্তপি্ঃ | 

কফ্োহস্যাথরেক্ঠোত্গয়ে ত্বা স্বাহা। 
কষে ত্বা সুসন্তায়ৈ । 

০০০০ 

খ। 

ক্ষেত্রস্ত পতিনাং বয়/. হিতেনেবজয়ামপি | গামশ্বং পোষয়িত্বা স নঃ মূড়াতীদৃশে । 
ক্ষেত্রশ্ক পতে মধুমস্তমুর্শিং ধেন্ুরিব পয়ো৷ অন্মাস্থ ধুক্ষ। 

মধূস্চ,তং দ্বতমিব স্থপুতমৃতন্ত নঃ পতয়ো মৃড়যন্ত। 

গ। 

গন্ধর্ষ্বোংসি বিশ্বাবন্ুর্বিবশ্মাদীষফতো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িত ইন্্রস্ত বাহরসি দক্ষিণো 
যজ্সমানন্ত পরিধিরিড ঈড়িতে। মিত্রাবরুণো ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ঞুব্ণ ধর্দণা 

যুমানন্ত পরিধিরিভ ঈড়িতঃ | 
গোষ্ঠিং মা নিমৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্বসাহ৬. সং মাঁজি/ বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রন্াং 

যোনিং মা নিমৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপদ্ধসাহী৬. সং মার্জি। 

য। 

খর্দোহসি বিশ্বাযূঃ | 

চ 
চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব। | 

চিৎপতিস্কা গুনাতু বাক্প্রতিত্বা গুনাতু দেবস্বা। সবিত। পুনাস্বচ্ছিত্রেণ পবিভ্রেণ 

বসোঃ হৃর্য্যন্ত রশ্মিভিঃ | 

চিদসি মনাইসি ধীরসি দক্ষিণ! অসি যজ্তিযাংসি ক্ষতরিয়াংভদিতির্গাভয়তঃ শ্কী। 
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প্রথম খণ্ডের মঙা-জুচী। 

মন্ত্র 
ছাগোহুসি মম ভোগায় ভব। 

জ। 

জনয়ত্যে ত্বা সং যৌমি। 
জুহরুপভৃদ্ঞবাৎসি দ্বতাচী নামা! প্রিয়েন নামা প্রিয়ে সদসী সীদ। 
জুহ্বহাগ্িস্বা হবয়তি দেবযজ্যায়! উপভূদেহি দেবতা! সবিতা! হবয়তি দেবংজ্যায়া । 
জ্রসি ধৃতা মনসা! জুষ্টা বিষ্তবে তন্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাে৷ যন্রীয় স্বাহা। 
শো 0808484 যুষে গৃামি। 

ত। 

তপসন্তনুরসি গ্রজাপতের্বর্ন্তস্তান্তে সহঅ্পোশং পুত্াস্তাশ্চরমেণ পণুনা ক্রীণামি 
তব ভ্রমাস আশুয়া পতস্ত্যন্থ স্পূশ ধৃষতা শোশুচানঃ | 

তপু৬য্যগ্নে জুহবা! পতঙ্গানসন্দিতে! বি সৃজ বিঘগুকাঃ | 

তন্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ য্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্। 
তেজো২সি তোজোহনু প্রেহ্গিত্তে তেজো| মা বি নৈৎ। 
ত্বং দবীক্ষাণামধিপতিরসীহ ম! সন্তং পাছি। 

তং দেবানামসি সঙ্গিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং বহতমং দেবহুতমহ তমসি 
হবিদধানং দৃ৬হস্ব মা হবাঃ। 

ত্রচং গৃহীঘ । 

ত্বমগ্সে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেঘা। ত্বং যজ্ঞেম্ীড্যঃ। 

বয় বয়ং সংন্তন্বোতান্তব প্রণীত্যশাম বাজান্। 

উভা৷ শ৬.স! সুদয় সত্যতাতেংনুচুয়া কৃণুহহ্য়াণ। 
বহীমতী তে সপে স্ুরেতা রেতে৷ দধানা । ধীরং বিদেয় তব সংদৃশি। 

দ। 

দিবঃ স্বত্তনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যাস্বেতু । 
দিবে ত্বাহস্তরিক্ষায় হা পৃথিব্যে ত্বা। : 

দিবে বা বিজুবুত বা পৃথিব্যা মহো বা! বিফুকুত 
বাহ্স্তরিক্ষান্ধন্তোৌ পৃণস্থ বছতি্বরসব্যৈরা প্রষচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ | 

দীক্ষায়ৈ তপসেত্পয়ে স্বাহা। 

দ্ীর্ঘামন্ প্রসিতিমাযুষে ধাং। 
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৭১৬ য. ৬স্দ্ধাহভা। 

মন্ত্র। 
দুহস্তাং ছূর্যা গ্াবাপৃথিব্যোঃ| 

'দেবং গমমসি | 

দেববর্থিঃ শতবল্শং বি রোহ সহত্রবল্শী£ বি বয়/. রহেম। 
দেববহির্ধা ত্বাহসবঙ. মা তির্ধ্যক্পর্ব্ব তে রাধ্যাসম্। 

দেব সবিত| | 

দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্থিনোর্বাহুভ্যাং পুষে! হস্তাভ্যামধি 
বপামি ধান্যমসি ধিণুহি দেবান্। 

দেবন্ত তব! সবিতুঃ প্রসবেহস্থিনোর্বাভুভ্যাং পুষে হস্তাভ্যামগ্রয়ে ভুষ্টং নির্বপামি। 
দেবন্ত সবিতুঃ সবে কর্ম রথস্তি বেধসঃ। 
দেবস্বা সবিতা! শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেহগ্রিস্তে তনুবং মাহতি ধাক্ 

দেবা গাতুবিদে! গাতুং বিত্ব। গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেষু বজ্তং স্বাহা 
বাচি ম্বাহা বাতে ধাঃ। 

দেবী রাপো অপাং নপাদা উরি হবিষা ইন্জিয়াবান্মদিস্তমস্তং 
বো মীইবক্রমিষমচ্ছিন্নং তত্তং পৃথিব্যা অনুগেষং | 

দেবানাং পরিষুতমসি বর্ষবৃদ্ধমসি | 
দেবো! বঃ সবিতোঁৎপুনাতচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ হৃর্যান্ত রশ্মিভিঃ | 

দেবে! বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ হু্্যস্ত রশ্মিভিঃ | 

দেবে! বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ণ আপ্যায়ধবমত্্িয়। 
দেবভাগমূর্জন্বতীঃ পয়স্থতীঃ প্রজীবতীরনমীবা অবক্মা মা বঃ স্তেন 

ঈশত মাংঘশ৬ সো রুজ্রস্ত হেতিঃ পরি বো বৃণক্ত, ॥ 

দেবে বঃ সবিতা! হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহাতু। 

দেবে! বঃ সবিত। হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহাতু ॥ 
দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমূড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং 

যজ্ঞবাহস৬, স্ুপারা নো অসদশে ॥ 
সপ্ত কী 2 

ধূ। 

ধর্ম ন্তস্তরিক্ষং দৃ৬হ প্রাণং দৃ৬হাপানং দুতহ সজাতানশ্মৈ যজমানায় পর্যহ 
ধরুণমসি দিবং দৃ৬হ চক্ষঃ দৃ৬হ শ্রোত্রং দহ সজাতানশ্মৈ ফজম(নায় . 

পরুহ ধর্্মালি দিশো দহ যোনিং দৃ৬হ প্রজাং দৃ/হ সজাতানশ্রৈ জমানায় 
প্ধযহ চিতঃ স্থ গ্রজামন্যৈ রয়িমশ্মে সজাতানন্যৈ যকজমানায় পর্য্যহ | 

ধ! অসি স্বধা অস্থ্যব্বী চাসি বন্বী চাসি॥ 
ধিবণাংসি পর্বত্যা প্রতি থা দিব স্বস্নির্কেত ॥ 
ধিষণাৎপি পার্বতেয়ী প্রতি তা পর্ববতির্বেত্ট ॥ 
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প্রথম খণ্ডের মনত্-্্চী | 
মন্র। 

ধ্রসি ধূর্ব ধূ্কস্তং ধূর্ব্ব তং যোংপ্মান্ধ,বর্ষতি বং ধূরবব়ং বয়ং ধূরববামঃ | 
ধৃষ্টিরসি বর্গ যচ্চ।.. 

রবাইসি 
ঞবক্ষিদস্তত্তরিক্ষং দৃ৬হ 

ঞবা! অশ্বিন গোপতৌ স্তাত বহ্বীঃ 

ন। 

নমো মিত্বন্ত বরুণন্ চক্ষসে মো! দেবায় তদৃত৬/, সপর্ধ্যত দুরেদৃশে 
দেব্জাতায় কেতবে দিবন্পত্রায় হুরধ্যা় শ৬/সত। 

নি্দগ্$/, রক্ষে। নির্দপ্থা অরাতয়ে! ফ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৬ হাহযুর্দ ৬হ 
্রন্ধাং দু/হ সজাতানশ্মৈ যজমানায় পর্যহ | 

প্ | 

পগম্পথঃ পরিপতিং বচস্তা কামেন কতো! অত্যানন্ডর্কম্। 
স নো রাসচ্ছুরুধশন্তরাগা ধিয়ংধিয়৬, সীষধাতি প্র পুষা ॥ 

পরাপুত৬. রক্ষঃ পরাপুতা অরাতিয়ো ॥ 

পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিত৷ অরাতয়ঃ ॥ 
পাহি ছুরপ্মন্টৈ পাহি ছুশ্চরিতাদবিষং ন পিতুং কৃণু স্ষদ| ষেনিং স্বাহা। 
পাহি মা মা হি৮সীঃ ॥ 
পাহি মাহগে ছশ্চরিতাদা মা স্ুচরিতে তজ ॥ 
পুরা ক্রুরন্ত বিশ্বপো! বিরপ শিলপ,দাদাক় পৃথিবীং জীরদানূর্ধামৈরয়গ্মলি 

স্বধাভিত্বাং ধীরাসে! অস্থদৃশ্থ যজস্তে ॥ 

যা তের ্থযতু। 
পুষ! সন্ত ॥ : 

পৃথিবি দেব্যজন্তোষধ্যান্তে সুলং ম! হিংসিষম্ ॥ 
পৃথিব্যাঃ সংপৃচঃ পাহি ॥ 

পৃথিব্যান্বা মুধ'্লাজিতর্মি দেবধজন ইড়ায়াঃ পদে ঘ্বতবতি স্বাহা ॥ 
প্র চাবস্ব ভৃবস্পতে বিশ্বান্ততি ধামানি। 
প্রাং যোনিং মা নির্শূক্ষম্ ॥ 
প্রজাত্ত্বা ॥ 

প্রজান্বামর় প্রাণিহি প্রজাস্বামন প্রাপস্ত | 

প্রতি স্ব বরধবৃদ্ধং বেত ॥ 
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৭১৮ কুপ্যুব্বেক-লংহিত 17" 

মন্ত্র। 

প্রতি প্পশো! বি স্ব তৃর্ণিতমে! ভবা! খাসুর্বিশো! অন্ঠা অদন্ধাঃ। 
যে! নো দূরে অথশ৬স যো অস্তপ্নে মাকিছ্টে ব্যথির! দ্যা ॥ রি 

গ্রত্যষ্ঠ/. রক্ষঃ প্রত্যুষ্টী অরোতয়ঃ ॥ 
প্রতুষ্ট৮, বক্ষঃ প্রত্যু্টা অয়াতয়ঃ ॥ 
প্রতষ্টং রক্ষঃ প্রতাষ্টা অরাতয়োহগ্রের্বস্তেজিষ্ঠেন তেজস! নিষ্টপাঁষি ॥ 
প্রতান্তো বরুণস্ত পাশঃ ॥ 

প্রাচী প্রেতমধ্ববং কলপয়স্তী উর্ধং যজ্ঞং নয়তং মা জিহ্বরতম্ ॥ 
প্রাণায় তব ব্যানায় ত্বা ॥ 

প্রাণায় ত্বাংপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা ॥ 

প্রেয়মগান্ধিষণা বহিরচ্ছ মনন কৃত! শ্বধয়! বিতষ্টা ত 'আ! বহস্তি কব 
পুরস্তান্দেবেত্যো জুষ্রমিহ ৰর্রাসদে ॥ 

ব। 

বধান দেব সবিতঃ পরমস্তাঁং পরাবতি শতেন পাশৈর্্যোহম্মান্দেত্ যং চ 
বয়ং ঘিশ্স্তমতো মা মৌক্। 

বনেষু ব্যস্তরিক্ষং ততান বাজমর্ববৎস পরে! অঙ্গিয়ায় হতসু জতুং বরুণো 
বিক্ষুিং দিবি হুর্যামদধাৎ সোমমডরৌ 

বয়মু ত্ব। পথম্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পুষনযুজ]হি। 
বরুণন্ত স্বস্তনমসি বরুণন্ত পাঁশঃ | 

ব্রুগন্ত স্বস্তনমসি বরুণন্ স্বস্তসর্জনমসি। 
বরুণোৎসি ধৃতত্রতো বারুণমসি শংযোর্দেবানায় সধ্যান্মা গ্লেবানামপসশ্ছিৎস্ছি | 
বর্ষতূ তে স্থৌঃ। 
বর্মবৃদ্ধমসি॥ 
বর্হিরসি শ্রগ ভ্যত্থা স্বাহা। 
কসরত পরি গুরু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রান্থা পরি গৃহুস্ধ ত্রৈ,ভেন ছন্দসাংদিত্যাত্া 

পরি গৃহ্ুস্ত আগতেন ছন্দসা । 

বস্তুভ্যন্ব রুদ্রেত্যন্বাংদিত্যেত্যত্বা। 

বহুনা৮. কদ্রাণামাদিত্ানা৬. সদসি সীদ | - 

বসোর্বস্দাবা রাস্থেযৎ। 

বন্ত্রমসি মম ভোগায় তব। 

বন্বসি রুদ্রাহস্তদিতিরন্তাদিত্যাৎসি শুক্রাহ্সি চক্জীংসি। 

পৃষ্টা | 

১৭৪ 

২৪ 

৭ 

২১৯৯ 

৫১২ 

৪৭৬ 
১১৮ 

০৫ 

১৭৩ 

৫১১ 

৩৪০৯ 

৫১২ 

৫৩৪৩৫ 

৫৪৯ 

৯৭ 

৩ 

২৩২ 

১৭১ 

২৭১ 

২৩৩ 

8৯৬ 

8১৩ 

১০৫ 

বাজন্ত মা প্রসবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা! সপদ্বা*. ইক্সো! দে দিগ্রভেপাধয়া৮/. অক্কঃ1 . : 
উদগরীতং চ নিগ্রাভং চ র্ধদেবা অবীবৃধন পস্থানিজামী মে বিষ্টীদাভভাং। .. - ২৭ 



শুধম খঙডেয় সজন্চী । 

মন্ত্। 
বায়বে ত্বা বরুণায় স্ব! নিখত্যে স্বা জায় ত্থা। 

বায়বঃ স্বোপারবঃং স্থ। 

বায়ুর্ষ বি বিনত্ত । 
বি জ্যোতিষ! বৃহতা ভাত্যাগিরা বিব্রিশ্বীনি কৃণুতে মহিত্বা | 

গ্রাদেবীর্ধায়াঃ সহতে ছুরেবাঃ শিশীতে শূঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে 
বিস্বাক্নী মেংসি তিক্তারনী মেহস্তব্তাগ্জা নাথিতমব্তায়! ব্যধিতং। 
বিদেরপ্ির্নভোনামাগ্নে অঙ্গিরে! যোহন্তাং পৃথিব্যামন্তাযুষা! নায়েহি 

বতেত্নাধু্ং নাম বজিয়ং তেন ত্বাংদধে। 

বি রাধি মাইমামুষা। 
বিশো বন্তরে স্থে৷। 

বিশ্বাবস্থরাদচ্ছ্যেন তৃত্বা পরাপত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং | 

বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃংহ 
বিশ্বে দেবন্ত নেতুম্র্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইযুধাসি 

ছ়্ং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা। 

বিশ্বে দেবা অভি মামংববৃত্রন্। 

বিষ্চোঃ পৃষ্ঠমসি। 

বিষোঃ শর্দানি শর্দ বজমানন্ত শর্শ মে ষচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাধ্তীকাশাৎ পাহি। 
বিষ্ঞোঃ স্তপোহলি। 

বিষ্ধোঃ শ্বপত্রে স্থঃ। 
বিষ্ণোঃ হ্যরদি বিষ্ণোঃ এবমসি বৈষ্ণবমসি বিষবে ত্বা। 
বিষেগ ররাটমসি। 
বিষ্যোন্ধ কং বীর্যযাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজা/সি যো 

অস্কভায়হুত্বর৬,. সধস্থং বিক্রমাশস্ত্রেধারগায়ঃ। 
বিষে! স্থান্মসি। 
বীতিহোত্রং স্বা কবে হ্যমস্ত৬, সমিধিমহ্নে বৃহত্তমধ্বরে। 
বৃহস্কাঃ। 

রর ফবীনিকাংনি চপ জমি চে পাতি। 
বেছিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা। 
ব্যায় ত্বা। 

জং গচ্ছ গোস্থানং 

2১৪, 

পৃষ্ঠা। 
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৭২০ 
ভ। 

মন্ত্র। 

ভদ্রাদদভি শ্রেয়; গ্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা৷ তে অন্তথেমিব স্ত বর আ 
_পৃথিব্যা আরে শত্রন্ কৃথুহি সর্ববীরঃ। 

ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ | 
ভূতেত্ান্বা। 

ভূগুণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্ধ্বং | 

ম। 

মথন্ শিরোৎসি ॥ 

মখন্ড শিরোহসি সংজ্যোতিষা! জ্যোতিরঙ ক্কাং 

মহীনাং পয়োহন্তোষধীনা৬ রসন্তস্ত তেহঙ্গীয়মাণত্ত নিঃ বপামি। 
মহীনাং পয়োহন্তোষধীনা৬, রসোহদন্ধেন তব! চক্ষুষাহবেক্ষে সুপ্রজান্বায়॥ 
মহীনাং পয়োহসি বর্চোধা অসি বচ্চ ময়ি ধেহি ॥ 

মাত্বা পরিপরী বিদন্ম। ত্ব। পরিপস্থিনো ব্দন্মা 
ত্বা বৃকা অধায়বো মা গন্ধর্ব্বো ॥ 

মাহহ৬, রায়ম্পোষেপ বি যোষম্ ॥ 
মে! রুজামি বন্ধতা বচোভিস্তম্মা পিতুর্গোতমাদ স্বত্বায়। 
ত্বং নো অন্ত বচসশ্চিকিদ্ধি হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ ॥ 

মিত্রস্ত স্থা চক্ষুষা প্রেক্ষে মা ভের্দা সং বিকৃথা মা ত্বা হি সিষং ॥ 

দিত্রে! ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রন্তোরুম! বিষ দক্ষিণমুশর,শত্ত৬. ন্তোনঃ স্তোন৬.। 
মেধায়ৈ মনসেহ্ধয়ে স্বাহা। ॥ 
মেযোইসি মম ভোগায় ভব ॥ 

য। 

ধং পরিধিং পর্যধখা অগ্নে দেব পণিভিব্বীয়মাণঃ 
তং ত এতমচ্গু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়তৈ 

যজন্ত পাথ উপ সমিত৬. ॥ 
ধজ্ন্ত ঘোষদসি ॥ 

যজমানন্ত পশুম্ পাছি ॥ 
হজমানন্য শ্বস্ত্যয়সি ॥ 

বহ্াহিঠং তবস্ঈয়ে বুহদর্চ বিভাীবসো। মহিষীব তরতাজা উদীরতে | 

পৃষ্ঠা। 
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জবার গণের গা) 
হনর। 

বঞ্ধেক্কাং প্রমিনীম ব্রভানি বিহযাং দেবা ৮-+৯। 
খ্রিষটস্বিখমাপৃণাতি বিশ্বান্তেতির্দেবা, খডুভিঃ কল্পয়াতি ॥ 

বস্বা, স্বখঃ ভুহিরপ্যো অগ্ল উপযাতি বন্ুমতা রখেন। 
তত্ত প্রাতা ভবসি তন্ত সখা যস্ত আতিথ্যমাস্ষণ, ভুজোবং। 

বন্তে অঙ্গে রুদ্রিয়। তনৃত্তয়৷ ন$ পাহি তন্তান্তে স্বাহা। 
বা তে জঙ্গেয়াশয়! রজাশয়! হযাশয়। তনুর্ধবরিষ্ঠী। 

গহ্বরেষ্ঠেগ্রং বচো অপাবধীং স্বেষং বচে৷ অপাবধীং স্বাহা!। 
হা! তে ধাষানি হবিষা বজনি তা তে বিশ্বা পরিতৃরত্ত যজ্ঞং। 

গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোহবীকহা! প্র চর সোম ছুরধ্যান্। 
যানি ঘর্থে কপালাঙ্গ্াপচিন্বস্তি যেধসঃ | 
পুফস্তান্ভপি ব্রত ইঞ্সবায়ু বি মুঞ্চতাং। 

যুতে মন উত যুগ্তরতে ধিয়ো বিপ্রা বিগ্রন্ত বৃহাতো! বিপশ্চিতঃ | 
বি হোত্রা দধে:বসুমাবিদেক ইন্মহী দেবস্ত সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ 

যে দ্বেবা মনোজাতা মনোধুজঃ সুদক্ষ দক্ষপিতারত্তে নঃ পাস্ত তে 
নোষবস্ত তেত্যো নমন্তেত্যঃ স্বাহা। 

যে পায়বে! মামতেয়ং তে অগ্নে গল্ঠন্তো অন্ধং ছুরিতাদরক্ষম। 
বক্ষ তান্ংলূকৃতো বিশ্ববেদ! দিগন্ত ইদ্রিপবো না হু দেভুঃ । 

যোহপ্মান্ ছে বং চ বয়ং দ্বিশ্স ইদমন্ত গ্রীবাঃ অপি কৃপ্তামি। 
চাকলেরিডিঠ 

রর 

| রক্ষলাং ভাগো২সি। 
রক্ষোহগং বাজিনম! জিঘন্সি মিত্রং প্রবিষ্টমু যামি শর্মা । 

ধিশানে! অগ্রিঃ ক্রতুতিঃ সমিষ্ধঃ সনো দিবা স রিষঃ পাড় নক্ষম্॥ 
যাল্পোষদাধে। বিফবে ত্বা। 

রুজে। বন্ধুতিয়া চিকেডু। 

শ। 

গুররং স্বা শুক্কায়াং ধায়ে ধামে দেবেড্যো। যভুষে ব্ুষে গৃহামি। 
শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসি। 
উর মস্যমৃতদসি বৈশ্বদেবং হবিঃ। 

শচিং ছু স্তোদং নবজাতমন্ধেজানী বৃ্রহণা জূষেথাম্। 
উ হি বা৬ স্বত্ব! জৌহ্বীমি ত। বাজ৮, নথ ইপতে যে! ) 

ণ8$. 

পৃষ্ঠা। 
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৭২২: ইকশ্ষ্রুধ্বে বহতা” 

মন্ত্। 

শুত্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্্ং চজ্েণামুতষমূতেন সম্যন্তে গোঃ ॥ 

শুদ্ধধ্বং দৈব্যায় কর্মণে দেবংজ্যায়া | 
শন্ধধবং বে! জুষটং প্রোক্ষাম্যপ্রীযোমাভ্যা৬. ॥ 

স। 

সং দেবি দেব্যোর্ববহা। পশু ॥ 
সং বপামি। 

সং বর্ষণ পৃচান্ব ॥ 
স৬আবভাগাঃ স্তেযো বৃহত্তঃগ্রস্তরে্ঠা বহিষিদ্ব দেব! ইমাং বাঁচমতি 

বিশ্বে গৃথস্তঃ আসন্তাশ্মিঘহিষি মাদয়ধবম্। 
স তে জানাতি জুতিং বৰিষ্ঠ ঈবতে বক্গগে গাতুমৈরৎ 
বান হদিনানি বায়ো ছায়ানতর্যয বি ছুরো অতি স্তৌ॥ 
বাং | 

টদিরিসডিযগাত সমোধধয়ে! রসেন সং 

বোবীরগতীতিরধতীপরুমতীতি হজধ্বং | 
দমাযুষা সংগ্রজয়া সমগ্ে বর্চসা পুনঃ । 

সং গন্ধী পত্যাংহং গচ্ছে সমাত্যা তন্বা মম ॥ 
সরম্বত্যে পুষ্ঞ্েগেয়ে স্বাহা ॥ 
! লা দেবি দেবমচ্ছেহীক্জায় সোম৬. রজন্বাধবর্তমতু' মিত্্ত 

পথা স্বস্তি সোমসথা পুনয়েছি সহরয্য। ॥ 
সা নঃ সুগ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিনা পদি 

বযাতু গুযাহ্ধ্যনঃ পাতিজায়াধ্যক্ষায়। 

সিহ্হীক্গমি মহ্িযীরসি ॥ 
সি৬হীরসি সম্পত্বসাহী শ্বাহা সি৬ হীরসি দুপ্রযাবনিঃ স্বাহা 

সি৬হীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সি৬ হীরন্তাদিত্যবনিঃ দ্বাহা 
সি৬হীরন্তাবহ দেবান্দেবয়তে জমানায় স্মাহা।॥ 

ুপিপলাত্যন্ত্োষধীভাঃ 
সুওীজসন্া বয়৬, নুপত্ীরূপ সেদিম। 

অগ্নে সপদ্ধদস্তনমদন্ধাদৌ অদ্বাভাস্ ॥ 
সুপস্থা দেবী বনপতিরর্ধো মা পান্বোদৃচঃ ॥ 
সুবরভিঃ বি খ্যেষং বৈশ্বীনরং জ্যোতিঃ। 
সবাগেবহূর্ধা৬আ! বদ দেবক্রুতৌ দেবেধা ঘোধেখাদ্। 

॥7 ৮11 

পৃষ্ঠা । 
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প্রথম খণ্ডের মনটা । 
মন 

দুসংভৃতা স্ব। সং ভর়ামাদিত্যে রা্গাংসি। 
বর্ধা্ব৷ পুরন্তাৎ পাতু কন্তাশ্চিদভিশত্যা 
নরধ্য চক্ষুরাইরতমগ্নেরক্ষঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে। 

ভ্রাজমানো। বিপশ্চিতা | 

সোদগ্নে অস্ত ুতগঃ লুদানর্য্ত। নিতেন হবিষা য উক্ত্ৈঃ | 
পিরীতি স্ব আযুধি দুয়োণে বিশ্বেদশ্রৈ সুদিনাসা ইসপিষ্ঠঃ। 

সোমং তে জীণামূর্জন্বস্তং পতদবস্তং বীর্ধ্যাবস্তমতিমাতিষাহ৬.। 
সোমবিক্রযিনি তমো। 
সোগন্ত তনৃষং মে পাহি। 

সোমাইভূয়োভর ম! পৃণং পুর্ত্যা। 
সোমো রাধমা। 

ন্কাত্যে তা নারাত্যৈ। 

্বধা পিতৃভ্যউর্গ ভব বহ্ষিষ্য উর্জা পৃথিবীং গচ্ছত। 
সবস্তাতরাণ্যণীয়া। 

স্বান ভ্রাজাজ্ঘারে বস্তারে হস্ত সুহত্ত কশানবেতে রঃ 

দোমক্রাণান্তান্ রক্ষধ্বং মা বো দভন্। 
স্বাহ! য্তং মনসা! স্থান ঘ্বাবাপৃথিবীভ্যাং। 
স্বাহোয়োরত্বরিক্ষাৎ স্থাহা! যঞ্সং বাতাদা রভে। 

হ। 

হয়োংসি মম ভোগায় ভব ॥ 
আরা (রি রাহা 
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ভারা রাজা... গা ৬ 
রি 

কৌলীন্তডুষণোগেত উপাধি-লাহিড়ী-খুতঃ। 
শণ্িল্যবংশসন্ভূতে। রামমোহনজে। ছিজ; ॥ 

 বর্ধমানাধ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে। 
জামীৎ সুধী: সুধারাক্নঃ সর্কেষাং এ্রীতিলাধকঃ ॥ 
দুর্গ দাঃ ছুতত্তম্থ সাহিত্যগতজী বনঃ। 
বসতি ন্থগণৈং সহ,হাওড়-সহরেহধুন।॥ 
পৃথিবীর উতিহাল ইতি খ্যাতোএ্স্থ।. | 
সৃধীনাং তৃঝ্িসাধকঃ লত্যতত্বগ্রকাশকঃ | 
ব্যাধ্যায়াং চতুর্ষ্বেদস্য সম্প্রতি সরতে ভযেৎ। 

কুপয়। জানদেবস্য লিদ্ধির্ভবতু শাস্বতী ॥ 
অর্দানুসারিণী-ব্যাখ্য। তৃত্ব। অজ্ঞাননাশিনী । 

পাটের রাারারররররাটতাইরারারচরাহররতনাররাররহররাররাররারারাইররররক 

'দহছে 'পৃখবীয় ইতিহাল+-সুজাবছে জীবীর়েজমধ'লাহিতী-পর্পণ। মুজিত। প্রকাশিত! উ। 












